
 
 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã. 
 
 

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩn trong 

tình hình mới. Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 

trên dịa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố , thị xã; yêu cầu các cơ quan , đơn vị trong ngành có liên quan , quan 

tâm chỉ đạo thực hiện các nội dung sau: 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã: 

- Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn 

bản về an toàn thực phẩm như Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 

25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định việc thẩm định, chứng nhận 

cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT;  

- Hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông sản trên địa 

bàn ký cam kết sản xuất trồng trọt an toàn theo quy định tại Thông tư số 

17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy 

định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở 

sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận 

cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT); 

- Khuyến kích phát triển các vùng sản xuất trồng trọt an toàn, xây dựng và 

nhân rộng các mô hình sản xuất trồng trọt áp dụng các tiêu chuẩn tiên tiến như: 

VietGAP, GlobalG.A.P, hữu cơ..., các quy trình sản xuất đảm bảo an toàn thực 

phẩm, sản xuất theo chuỗi; 

- Kịp thời biểu dương các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến sản phẩm trồng 

trọt tiêu biểu, đồng thời công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm an toàn thực 

phẩm bị xử lý theo quy định. 

- Tiến hành rà soát, cung cấp thông tin các cơ sở sản xuất kinh doanh thực 

phẩm nông sản trên địa bàn  (theo biểu mẫu đính kèm) . 
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chỉ Email: phongtrongtrotqt@gmail.com trước ngày 10/9/2020 để kịp thời 

tổng hợp .  

2. Đối với các đơn vị trong ngành (Chi cục Trồng Trọt và Bảo vệ thực 

vật, Chi cục quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Trung tâm Khuyến 

nông): Tùy theo chức năng và nhiệm vụ của đơn vị để thực hiện tốt các nội dung 

sau: 

- Xây dựng tài liệu và triển khai các lớp tập huấn để nâng cao nhận thức, tư 

duy của người dân về sản xuất trồng trọt đảm bảo an toàn thực phẩm; 

- Tăng cường hỗ trợ, khuyến khích các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao 

áp dụng các mô hình sản xuất trồng trọt đảm bảo an toàn thực phẩm, các mô 

hình áp dụng các tiêu chuẩn tiên tiến như: VietGAP, GlobalG.A.P, hữu cơ...; 

- Phân công cán bộ kỹ thuật chỉ đạo, giám sát và hướng dẫn các địa phương 

áp dụng quy trình sản xuất trồng trọt đảm bảo an toàn thực phẩm;  

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất trồng trọt. 

- Chủ động nhi ều kênh thông tin tuyên truyền, nhất là trên trang nông 

nghiệp của ngành để tuyên truyền, hướng dẫn nông dân triển khai các mô hình 

trồng trọt an toàn thực phẩm. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố, thị xã; yêu cầu các đơn vị trong ngành quan tâm chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận:                                                                                     
- Như trên; 

- GĐ Sở, PGĐ Sở: Trần Thanh Hiền;                                                    
- Chi cục Quản lý Nông lâm sản và Thủy sản ;  

- Trung tâm Khuyến Nông; 

- Phòng NN và PTNT các huyện, Phòng kinh tế 

Thành phố, Thị xã; 

- Lưu: VT, TTBVTV. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Thanh Hiền 
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Phụ lục: 

CUNG CẤP THÔNG TIN CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH 

DOANH THỰC PHẨM NÔNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN  

(Kèm theo công văn số 1543 ngày 21 tháng 8 năm 2020 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT) 

 

TT Tên cơ sở Địa chỉ Số điện thoại Mặt hàng sản 
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