
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 259/BC-SNN           Quảng Trị , ngày 19 tháng 8 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp  

và an toànthực phẩm nông lâm thủy sản tháng 8 

 

Kính gửi: Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản. 

 

I.  KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 8 

1. Thống kê số liệu vào các biểu tại Phụ lục gửi kèm 

2. Khó khăn, vướng mắc 

Do dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nên 

không thực hiện được các đợt kiểm tra, giám sát tại các cơ sở buôn bán phân 

bón và thuốc BVTV trong thời kỳ cao điểm sử dụng hiện nay. 

Các cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật và phân bón, có qui mô nhỏ lẻ 

số lượng ngày càng tăng, vẫn hoạt động mang tính thời vụ, lén lút, sẵn sàngđóng 

cửa quầy hàng, không hợp tác với Đoàn kiểm tra. 

Chính quyền một số địa phương cấp xã chưa thực sự vào cuộc trong công 

tác kiểm tra, giám sát việc buôn bán và sử dụng VTNN của người dân trên địa 

bàn quản lý cũng như công tác tuyên truyền đến nhân dân các quy định về điều 

kiện kinh doanh buôn bán VTNN theo quy định của pháp luật còn hạn chế. 

Lực lượng thanh tra của Chi cục Trồng trọt và BVTVhiện nay chỉ có 02, 

Chi cục Thú Y có 01 công chức thanh tra chuyên trách. Do vậy, không đủ nhân 

lực để thực thi nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra và xử lý đối tượng vi phạm. 

II. KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG9 

1. Xây dựng và chỉ đạo, điều hành triển khai chính sách, pháp luật  

- Tiếp tục thực hiện Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 

2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Tiếp tục thực hiện Thông tư số 08/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về giám sát An toàn thực phẩm 

Nông lâm, thủy sản. 

- Ban hành các văn bản chỉ đạo chuyên môn về quản lý chất lượng và 

ATVSTP. 

2. Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật 

2.1. Phổ biến giáo dục pháp luật; thông tin, truyền thông về chất lượng vật 

tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản 
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Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý chất lượng và ATTP 

nông lâm thuỷ sản, chú trọng tuyên truyền các quy định của Pháp luật về an toàn vệ 

sinh thực phẩm, các hình thức và mức xử phạt vi phạm hành chính, xử lý hình sự 

các hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. 

2.2. Tổ chức sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đảm bảo chất lượng, 

ATTP; xây dựng, kết nối chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn 

- Lấy mẫu nông sản, thủy sản giám sát dư lượng các chất độc hại. 

- Thẩm định điều kiện đảm bảo ATTP các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế 

biến nông lâm thủy sản. 

- Hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến nông lâm thủy sản 

thủ tục đăng ký để được cấp giấy xác nhận sản phẩm an toàn thực phẩm. 

- Tiếp tục hướng dẫn, triển khai, giám sát việc xây dựng mô hình “chuỗi 

cung cấp thực nông lâm thủy sản an toàn” đối với sản phẩm thịt heo, thịt gà, rau. 

2.3. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm 

- Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Công thương, Cục Quản lý thị 

trường kiểm soát việc lưu thông, buôn bán chất cấm, hoá chất, kháng sinh, phân 

bón, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục, không được phép sử dụng trong trồng 

trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản; thanh tra điều kiện đảm báo ATTP các cơ sở 

sản xuất, kinh doanh sản phảm nông lâm thủy sản. 

Trên đây là báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị về kết quả hoạt 

động tháng 8 năm 2020 và kế hoạch tháng 9 năm 2020 kính báo cáo Cục quản lý 

chất lượng nông lâm sản, thủy sản biết để chỉ đạo./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, QLNLTS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Phương 
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