
UY BAN NHAN DAN 
HUYEN CAM XUYEN 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
Dc 1p - Tir do - Hanh phüc  

So 2)IBC-UBND Cám Xuyên, ngày 4? tha'ng 10 nám 2019 

BAO CÁO 
Kêt qua cong tác quãn 1 nhà nwrc chat Iu'çrng 4t tir nông nghip và an toàn 

thrc phâm 9 tháng dâu 11am, k hoch 3 tháng cui nãm 2019. 

I. KET QUA CONG TAC 9 THANG DAU NAM. 
1. Cong tác chi do, diu hành trin khai chInh sách pháp 1ut. 
UBND huyn dã ban hành K hoach s 602/KH-UBND ngày 29/3/20 19 ye 

dam bâo chat luçing an toàn thirc ph6 trong linh virc nông nghip näm 2019. 
Thành 1p Doàn kim tra hoat dng kinh doanh vt tu nông nghip trong 

vu Xuân 2019 trén dja bàn tai  Quyt djnh 5388/QD-UBND ngày 26/12/2018 cüa 
UBND huyn; k hotch si 01/KH-DKT ngày 03/01/2019 v k hotch kim tra 
hott dng kinh doanh 4t tu nông nghip. 

Thành 1p Doàn kim tra chit luçmg hang hóa vt tu nông nghip và an 
toàn thirc phm nông lam thüy san trên dja bàn huyn v He Thu 2019 ti Quy& 
djnh 1605/QD-UBND ngày 13/5/2019 cüa UBND huyn; k hoach  so O2TKH-
DKT ngày 14/5/2019 v k ho?ch kim tra chit lucmg hang hóa vt tu nông 
nghip và an toàn thirc phm nông lam thüy san trên dja bàn. 

Kin toàn Ban chi dao  lien ngành an toàn thirc phm tii Quy& djnh s 
3991/QD-UBND ngày 19/9/20 19 cüa UBND huyn. 

Thành 1p Doàn thm djnh, chirng nhân ca sâ san xut, kinh doanh thuc 
phm nông lam thüy san dü diu kin dam bào an toàn thirc phm tai  Quyt djnh 
s 2569/QD-UBND ngày 09/7/20 19. 

Cong khai danh sách các c sô san xut, kinh doanh dü diu kin trong 
hot dng cung img, kinh doanh ging, VTNN trên dja bàn (van bàn so 
6 1IIJBND-NN ngày 10/01/2019 cüa UBND huyn). 

Rà soát, thông ke các co so' san xut, kinh doanh thirc phm nông lam thüy 
san tçti van bàn s 669/UBND-NN ngày 5/4/2019 cüa UBND huyn 

Quàn 1 thuc bào v thirc vtt ngoài danh miic, cm sr d%Jng ti van bàn so 
2789/UBND-NN ngày 24/12/20 18, quàn 1 thüc an thüy san, thuc thu y thüy san 
tai van bàn s 485/UBND-NN ngày 18/3/20 19 cüa UBNID huyn. 

Quàn 1 ging san xut thir, ging khào nghim trong san xut vii Xuân 
2019 tti van bàn 2803/UBND-NN ngày 26/12/20 18 cüa UBND huyn. 

2. To chu'c thiyc hin chInh sách, pháp 1ut 
2.1. Thông tin tuyên truyn v quãn l chat luçing vt tu nông nghip và an 

toàn thirc phm nông lam thüy san. 



Dã t chtrc tp hun v diu kién dam bão an toàn thirc phm cho các co s 
san xuât kinh doanh thiic phm nông lam thüy san theo Thông tu s 
38/2018/TTBNNp'j' Thông tu s 17/2018/TTBNNp'FNT cüa Bô NN&PTNT 
vào ngày 05/7/2019 vâi gn 200 ngithi tham dir. 

To chirc tuyên truyn trén h thng truyn thanh cüa huyn v các quy djnh 
dam bão trong san xuât, kinh doanh thirc phm dam báo v sinh an toàn thirc phm. 

To chi'rc tp huân cac quy dinh x1r pht vi phtm hành chInh theo Nghj djnh 
115/201 8/ND-CP ngày 04/9/2018 cüa ChInh phü cho các so sâ san xut, kinh 
doanh trên dja bàn. 

Thông báo cong khai trén h thng truyn thanh cüa dja phucing, niêm yt 
cong khai tai hi tru&ng thôn, xóm danh sách các co s 4t tu nông nghip dü 
diêu kin và các co s không dü diu kin d khuyn cáo ngithi dan bit và ira 
ch9n khi mua các loai hang boa vt tu' nông nghiêp tai van bàn s 61 /UBND-NN 
ngày 10/01/2019 cüa UBND huyn. T chirc cho các h kinh doanh vt tu nông 
nghip k cam k& thirc hin nghiem tue các quy djnh cüa pháp lut trong buôn 
ban phân bón, thuc BVTV và dan tai co si kinh doanh. 

Cp phát cho UBND các xà, thj trn Th rcii tuyên truyn "vi mt nn nông 
nghip bn vUTig, an toàn và không cht dec" dan tai UBND eáe xà, thi trn, hi 
tri.r&ng eáe thôn xóm. 

2.2. H trg xây dirng, kt ni chui cung 1rng nông san thirc phm an toàn. 
Gn vâi thirc hin chuong trInh mi xA mt san phm (OCOP Ha TTnh) dà 

khâu ni vâi các co quan có lien quan cp tinh, doanh nghip tu' vn t chüc kháo 
sat 1ira chçn các san phAm nông nghip d xây drng nhân mac, thi.rong hiu dn 
nay dà 6 san phm tham gia OCOP nhix nithc mm cüa HTX Thu Hung - Cm 
Nhi.rcmg, san phm gio RVT cüa HTX TTCN Cm Thành, san phm bI xanh - 
Cm BInh, san phm cü cài, bI do, cà r& cUa HTX Ha Trung - Cm HOa.... 

Dâ xay drng mô hInh san xut rau Cu qua theo hting VietGap tai HTX Ha 
Trung, dã diroc eo quan có thm quyn cp chi1rng nhn dat tiêu chun VietGap; 
kt qua buäc du có tác dng tIch cxc tOi san xut, cáe san phtm duçic Cp chüng 
nhn, có nhân mac di.rac thi truOng don nhn, giá ca san phm tang, ducrc cac 
doanh nghip dt hang bao tiêu du ra. Hiên nay dang phM hçp v&i don vj ti.r vn 
(Cong ty CP chirng nhn và kim nghim FAO) dang trin khai các bixc san 
xut bI xanh theo huàng VietGAP tai Cm BInh, trén cay huta tai xâ Cm Due. 

2.4. Hoat dng thanh tra, kim tra và xü l vi phm. 

- Thm djnh, chirng nhân co sâ san xu&t, kinh doanh san phm nOng lam 
thüy san theo Thông tu s 38/2018/TT-BNNPTNT: 

+ Dã tin hành th.m djnh, dánh giá, xp loai eáe co sâ san xut, kinh 
doanh san phm nông lam thüy san theo Thông tu' 38/2018/TT-BNNpThT ngày 
25/12/20 18 cüa Bô NN&PTNT di.rorc 10 co s (2 co sâ xp ioai A, 4 co s& xép 



loi B, 4 cc s& xp loii C); dâ cp gthy chirng nhn co sâ dü diu kin an toàn 
thirc phm cho 4 cc sâ. 

+ Dã tin hành thm dinh và cp giy xác nhn kin tht'rc an toàn thirc 
phâm cho 21 dôi tisçmg (chü cc si, ngr?i trirc tip san xut, kinh doanh thuc 
phm nông lam thüy san). 

- Kt qua trin khai Thông tu 17/2O18/TT-BNNpfNT ngày 3 1/10/2018 
cüa B Nông nghip và PTNT: dã có 10 xã, thi trn trin khai k3 cam kt dM vâi 
cac co sâ san xut, kinh doanh thirc phm nông, lam, thüy san không thuc din 
cp giy ch&ng nhn co s dO diu kin an toàn thirc phm theo Thông tu 

17/2014/TT-BNNpT cUa B NN&PTNT vâi 954 co sâ; trong do k cam kt 
san xuât, kinh doanh di vOi tàu cá có chiu dài duth 15 met là 165 tàu (gm 
Cm Hôa, Cm Ducing, CAm Linh và thi trAn Thiên CAm). 

- K& qua thanh tra, kim tra v VTNN, an toàn thirc phAm: 
+ V hott dng kinh doanh 4t tu nông nghip: 

Thành 1p Doàn kim tra các co si kinh doanh VTNN (trong vii Xuân tai 
Quyt djnh 538 8/QD-UBNID ngày 26/12/2018, viii He Thu tçti Quyt djnh 
1605/QD-UBND ngày 13/5/2019), trong do tp trung kim tra các co si kinh 
doanh thuc BVTV (kim tra viêc luu hành, buôn ban các loai thuc BVTV cAm 
nhu hoat chAt Carbendazim, Benomyl, Thiophannate — methyl, 2, 4D, Praquat...) 
và k cam k& kinh doanh thuc BVTV, phân bón dam bão chAt hxçmg. Dã tin 
hành kim tra 79 co so kinh doanh, trong do tin hành 1p biên bàn yêu cAu 
ng&ng kinh doanh 11 co si (tai thii dim kim tra co sâ không xuAt trInh dugc 
duçc giAy chirng nhan cong b hcTp quy và phiu kim nghiêm chAt li.rçmg phân 
bón, h so dO diu kin kinh doanh thuc BVTV) giao UBND xA giám sat vic 
ngiirng kinh doanh theo quy djnh. 

+ V an toàn thirc phAm nông lam thOy san: Phi hçip vói Chi cijc quán l 
chAt lucing nông lam thOy san, Chi cc an toàn thirc phAm dà x1r pht hành chInh 03 
so sâ kinh doanh san phAm nông lam thOy san (02 co sO' san xuAt giô chã, 01 co ch 
bin thOy san) vài s tin 8,4 triu dng. 

II. DANH GIA CHUNG 
1. Kêt qua dt thrqc. 

- Cong tác quán 1 nhà nu&c v vat tix nông nghiêp, v sinh an toàn v sinh 
thirc phAm trong 9 tháng dAu nàm 2019 tip tiic duqc quan tam chi do th?c hin 
(thành 1p các doàn kim tra vat  tis nông nghip, thông báo cong khai các sO' 
dO diu kin và không dO diu kin trong kinh doanh vat tu nông nghip; dánh 
giá, xp loai và cAp giAy chOng nhan co sO' dO diu kin an toàn thirc phAm, v 
diu kin dam bão an toàn thirc phAm theo Thông tu s 38/2018/TTBNNpTNT, 
Thông tis s 17/2018/TTBNNpTNT cOa B NN&PTNT). 

- Tip tiic xay drng các chui san xuAt an toàn theo huâng VietGAP (trén 
cay bI xanh ti xã CAm Binh, trên cay lOa ti CAm Due). 



- Ph& hçp vâi các don vi chuyén mon cp tinh 1y các mu phân bón, 
ging lüa kim nghim cht liiçrng; 1y mu torn nuôi kirn nghim du liicing các 
chit dc hai, tap cht; tin hành xir pht hânh chInh di vOi các co si vi phm 
trong san xut, kinh doanh san phm nông lam thüy san. 

A A 

2. Mot so ton ti, hn che, kho khan: 

- Cong tác kim tra vat tu nông nghip dã duc trin khai tuy nhien s co 
s duoc kim tra con It (dat 46%), thm djnh, dánh giá xp loai và cp giy 
chirng nhan co s dü diu kin an toàn thgrc phm cho các Co si san xut, kinh 
doanh san phm nông lam thüy san theo Thông tu 38/201 8/TT-BNNPTNT ngày 
25/12/2018 cüa Bô NN&PTNT con han ch; có 10/27 xã, thi trn trin khai k 
cam kt các co s san xut kinh doanh nông lam thüy san không thuc din cp 
giy ch&ng nhân dü diu kin an toàn thirc phtm theo Thông tix 17/2018/TT-
BNNPTNT ngày 3 1/10/2018 cüa B Nông nghip và PTNT 

- Dang phi hcp v9i các co quan chuyên mon cp tinh trong vic xir phat 
các co sâ san xut kinh doanh nông lam thüy san vi phm; chua trin khai 1y 
mu kim nghiêm nhanh bang cac b Test Kit di vOi nhóm thuc BVTV trong 
rau cü qua, test formom trong thüy san. 

- Cong tác tuyên truyn, ph bin cap nhat các quy djnh v an toàn thrc 
ph6 chua diic thi.r&ng xuyên nén mt s co s san xut, kinh doanh, ch bin 
thrc phm chua that sir nm rô các van bàn v an toàn thrc phm. 

- thc chp hành trong vic dam báo cht lung hang hóa vat tu nông 
nghiép, an toàn thirc phm nông lam thüy san cüa các co s san xut kinh doanh 
con han ch, con có biu hin di phó, chixa chip hành nghiêm theo quy djnh. 

3. Nguyen nhãn cüa tn ti, hn ch: 

- Do thai gian vtra qua câ h thng chinh trj dang tp trung cao cho cOng 
tác phOng chng djch tà lqn Châu phi nén chixa dành nhiu thai gian cho cong tác 
quán l nhâ nithc chit lung vat tu nOng nghiép và an toàn thirc phm nên dat kt 
qua chiia cao. 

- O cp huyn can b phii trách cOng tác quãn l v sinh an toàn thirc phm 
chü yu kiêrn nhim nén con han ch v trInh d chuyên mOn, chua có chng 
nhan cüa nguai ly mu, khOng duac trang bj các diing ciii kim tra, lay mâu. 

- Kinh phi phiic vii cho hoat dng cüa Doàn kim tra vat tu nOng nghiép, 
an toàn thirc phm cOn han ch; vic ly mu giám sat v sinh an toàn thirc phm 
không duc trin khai thuang xuyên chU yu phi hçp Chi c1ic Quan l chat 
luqng nOng lam san và thüy san My mu giri kim djnh, phân tich. 

III. KE HOACH TRONG TAM 3 THANG CUOI NAM 
i. Cong tác chi do, diêu hành trin khai chInh sách, pháp 1ut. 
Tip tiic thirc hin nghiêm tüc K hoach s6 59/KH-UBND ngày 08/3/2019 

cüa UBND tinh v v dam bào chit krcmg an toàn thirc phm trong lTnh virc nOng 



I&NNHAN DAN 
U TIçI 
UTIpH 

nghip näm 2019; K hoich s 602/KJ-J-IJBND ngày 29/3/20 19 cüa UBND huyn 
v dam bão chit lucmg an toàn thrc phrn trong linh vixc nông nghip näm 2019. 

2. T chfrc thirc hin chInh sách, pháp 1ut. 
2.1 Thông tin tuyén truyn v an toàn thirc phm. 

- Tip t%lc t chirc tuyên truyn, ph bin trén h thng truyn thanh cüa 
huyn, xâ v tác hti di vi s1rc khóe ngui tiêu dung, thit hui di vâi san xut, 
kinh doanh khi sü diing boa chit, kháng sinh cm trong chàn nuôi, s1r diing các 
phii gia cm trong ch bin thirc phm, s1r diing thuic BVTV ngoài danh miic 
trong trng trot trén h thng truyn thanh cüa thôn, cUa xã dn tn ngixêd dan. 

- Tip tiic thm djnh, dánh giá, xp lo?i các ca si san xut, kinh doanh san 
phm nông lam thüy san theo Thông tix 38/201 8/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 
cüa Bô NN&PTNT 

- T chirc k cam kt các cci san xuitt kinh doanh nông lam thüy san 
không thuc din cp giy chirng nhn dü diu kin an toân thrc phm theo 
Thông tu 17/2018/TT-BNNp ngày 31/10/2018 cüa Bô NN va PTNT. 

2.2. H trci xay drng, kt ni chui cung i1rng nông san thirc phm an toàn. 
Tip tic vâi các dan vj tu vn hoàn thin các các chui san xut an toàn 

theo hmrng VietGAP (trén cay bI xanh ti xâ Cm BInh — san pMm dàng k 
OCOP Ha 'flnh). 

2.3. Hoat dng 1y mu, giám sat an toàn thirc phm 

- Phi hçp vâi Chi ciic Quãn 1 chit lixang nông lam san và thüy san ly 
mu giám sat an toàn thirc phm theo quy djnh; trin khai thirc hin t& các 
chuang trInh an toàn th1rc phm trong san xut nông, lam, thüy san; kim soát 
chit cm trong chän nuôi, du luçng thuic bão v thirc 4t trong nông san thirc 
phm, chit kháng sinh trong bào quãn, ch bin thirc phm 

- T chirc kim tra nhanh bang phuong pháp Test Kit di vói các san phAm 
nhu giô chã, thUy san, rau cü qua... 

2.4. Hoat dng thanh tra, kim tra và x1r l vi phim. 
Thành 1p Doan kim tra chit li.rang hang hóa vt tu nông nghip và an 

toàn thirc phm nông lam thüy san trén dja bàn huyn vii Dông nàm 2019 

Uy ban nhan dan huyên báo cáo kt qua cong tác quan l nba ni.ryc chit 
luçmg vt tix nOng nghiep và an toàn thirc phm 9 tháng du nàm, k hoach 3 
tháng cui nàm 2019._ 

Ncrinjthn: 
- NN&PTNT; 
- Chü tjch, các PCT UBND huyn; 
- Phóng NN&PTNT; 
- Trung tam IfDKHKT&BVCTVN; 
- Lwu: VT, NN..-- 

ran Hfru Duyêt 
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