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KẾ HOẠCH 

Hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm 

trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021 

 

Căn cứ Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 09/02/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh 

vực nông nghiệp năm 2021. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả tăng cường công tác 

quản lý chất lượng hàng hóa vật tư nông nghiệp (VTNN), an toàn thực phẩm 

(ATTP) nông, lâm, thủy sản; giảm thiểu ô nhiễm sinh học, tạp chất và tồn dư 

thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất, kháng sinh trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

nông lâm thủy sản góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp của huyện 

theo hướng an toàn, bền vững, nâng cao uy tín, thương hiệu sản phẩm, bảo vệ sức 

khỏe người tiêu dùng. Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch hành động 

đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021 với 

các nội dung chính như sau: 

1. Mục tiêu. 

1.1. Mục tiêu chung:  

Bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh 

của nông lâm thủy sản huyện nhà đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong huyện, trong 

tỉnh, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và biến đổi 

khí hậu ngày càng cực đoan; đảm bảo mục tiêu chung của toàn ngành nông 

nghiệp về an ninh lương thực, an ninh dinh dưỡng và phát triển bền vững. 

1.2. Mục tiêu cụ thể: 

- 100% cán bộ quản lý các cấp được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ 

kiểm tra, giám sát chất lượng, ATTP; hơn 80% các cơ sở chế biến thực phẩm trong 

lĩnh vực nông nghiệp được tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chất lượng, ATTP. 

- 100% cơ sở sản xuất do cấp huyện quản lý được kiểm tra, giám sát định 

kỳ; tỷ lệ các cơ cở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản xếp loại A, B theo 

Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT (Thông tư 38) đạt trên 95%; phấn đấu 80% được cấp giấy chứng nhận đủ 

điều kiện đảm bảo ATTP. 

- 85% cơ sở do cấp xã quản lý được triển khai, thực hiện có hiệu quả việc 

ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT 

ngày 31/10/2018 của Bộ NN&PTNT (Thông tư 17), 



2. Các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm 

2.1. Tiếp tục chỉ đạo điều hành gắn kết chặt chẽ công tác quản lý chất 

lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản với các nhiệm vụ 

tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới và Chương trình Mỗi xã mỗi sản phẩm (OCOP), nâng cao năng suất, 

chất lượng hàng nông sản và hiệu quả sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh dịch 

bệnh Covid còn tiếp diễn; 

2.2. Tiếp tục rà soát, ban hành các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn thực hiện các quy định của tỉnh, huyện cho các xã, thị trấn về lĩnh vực 

quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP nông lâm thủy sản; tạo môi 

trường thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh, liên 

kết phát triển các chuỗi giá trị nông sản chất lượng cao, đảm bảo ATTP; 

2.3. Chỉ đạo, hướng dẫn sản xuất các loại cây trồng vật nuôi đảm bảo quy 

trình kỹ thuật, giám sát chặt chẽ diễn biết tình hình dịch hại trên cây trồng, vật 

nuôi, sử dụng các loại hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y đảm bảo kỹ 

thuật, thời gian cách ly. 

2.4. Nhân rộng, mở rộng sản xuất tập trung các sản phẩm chủ lực địa 

phương theo chuỗi giá trị gắn với ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp an toàn, 

thích ứng với biến đổi khí hậu và hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến; cải thiện 

điều kiện ATTP trong giết mổ, sơ chế, bảo quản, bày bán nông sản, thủy sản tươi 

sống. Hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp tổ chức liên 

kết, nhân rộng các chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản chất lượng, an 

toàn; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, phát triển thị trường thúc đẩy phát triển các 

vùng sản xuất nông sản thực phẩm an toàn 

2.5. Gia tăng số lượng và đa dạng thông tin, tuyên truyền vận động cơ sở 

sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản tuân thủ pháp luật ATTP; phối hợp với 

Báo, đài, Hội nông dân, Hội phụ nữ phổ biến pháp luật, thông tin quản lý chất 

lượng vật tư nông nghiệp, đảm bảo ATTP và truyền thông quảng bá sản xuất, 

kinh doanh nông lâm thủy sản đảm bảo chất lượng, an toàn. 

2.6. Tiếp tục triển khai diện rộng Thông tư 38 và Thông tư 17 để quản lý 

tổng thể, toàn diện điều kiện đảm bảo ATTP của các cơ sở sản xuất, chế biến, 

kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn; chuyển mạnh sang hậu kiểm, kiểm 

tra đột xuất, xử lý vi phạm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy 

sản cũng như các tổ chức được chỉ định phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng, 

an toàn thực phẩm. 

2.7. Tăng cường quản lý giống, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân 

bón, thức ăn chăn nuôi. 



2.8. Phối hợp với Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tổ 

chức tập huấn, hướng dẫn nâng cao cho cán bộ quản lý chất lượng VTNN, ATTP 

đặc biệt là cán bộ quản lý, kiểm tra tại các tuyến huyện, xã. 

3. Thời gian và kinh phí thực hiện 

3.1. Thời gian: 

- Rà soát, lập danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa VTNN, 

cơ sở sản xuất, chế biến nông lâm thủy sản thực phẩm trên địa bàn huyện, hoàn 

thành trước 30/3/2021. 

- Công tác tuyên truyền, tập huấn: hoàn thành trước 30/6/2021. 

- Kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các cơ sở sản xuất, kinh doanh: bắt 

đầu từ tháng 3/2021 và hoàn thành trước ngày 25/12/2021. 

- Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa VTNN và 

ATTP nông, lâm, thủy sản tại các địa phương: đợt 1, tháng 6/2021; đợt 2, tháng 

12/2021  

- Tổ chức thực hiện Thông tư 38 và Thông tư 17 của Bộ NN&PTNT (bắt 

đầu từ tháng 03/2021 và hoàn thành trước ngày 25/12/2021) 

3.2. Kinh phí: 

Kinh phí triển khai thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch được sử dụng từ 

nguồn ngân sách cấp huyện, cấp xã và các nguồn tài chính hợp pháp khác. 

4. Tổ chức thực hiện. 

4.1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Cơ quan thường trực, tham 

mưu Uỷ ban nhân dân huyện triển khai thực hiện đồng bộ công tác quản lý nhà 

nước về chất lượng hàng hóa VTNN, ATTP trong sản xuất, kinh doanh nông, lâm, 

thủy sản trên địa bàn; đồng thời triển khai các nhiệm vụ cụ thể sau: 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, hướng dẫn sản xuất các loại 

cây trồng vật nuôi đảm bảo quy trình kỹ thuật, giám sát chặt chẽ diễn biết tình hình 

dịch hại trên cây trồng, vật nuôi; xây dựng và mở rộng vùng sản xuất tập trung quy 

mô lớn và các sản phẩm chủ lực của huyện; nhân rộng mô hình mỗi xã một sản 

phẩm (OCOP) theo chuỗi giá trị gắn với ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp an 

toàn, hướng đến nông nghiệp hữu cơ và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên 

tiến vào sản xuất, thích ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo chất lượng, ATTP; 

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tiếp 

tục tổ chức tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, 

viên chức các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn; tuyên truyền, phổ biến 

các quy định của pháp luật về lĩnh vực chất lượng VTNN, ATTP đến các tổ chức, 

cá nhân sản xuất kinh doanh thuộc phạm vi quản lý; tổ chức các hoạt động truyền 

thông, quảng bá cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh VTNN, thực phẩm nông lâm 

thủy sản đảm bảo chất lượng, an toàn; 



- Tổ chức thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, 

thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở có chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp do huyện cấp theo Thông tư 38; Kiểm tra, đánh giá, phân loại các cơ 

sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn. 

- Chủ trì, phối hợp các địa phương tổ chức kiểm soát chất lượng VTNN và 

ATTP các sản phẩm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn toàn huyện. Tổ chức kiểm 

tra trong đó ưu tiên kiểm tra đột xuất các cơ sở bán buôn thuốc bảo vệ thực vật, 

giống, phân bón, thuốc thú y, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, cơ 

sở giết mổ, sơ chế, bảo quản, bày bán nông sản, thủy sản tươi sống; Tham ưu Ủy 

ban nhân dân huyện xử lý hoặc kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý đối với 

các cá nhân, tổ chức vi phạm theo quy định của pháp luật; công khai rộng rãi các 

cơ sở vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, cơ quan, 

nhân dân biết và giám sát thực hiện; 

- Chủ động, phối hợp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, các địa phương, 

đơn vị lấy mẫu các loại hàng hóa VTNN, sản phẩm nông, lâm, thủy sản được sản 

xuất, cung ứng trên địa bàn để kiểm tra các chỉ tiêu về chất lượng, ATTP; 

- Định kỳ tổ chức kiểm tra trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng 

hàng hóa VTNN, ATTP nông, lâm, thủy sản của Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm  đối với các hành vi buông 

lỏng quản lý, không hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao. 

- Thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách của Trung 

ương, của tỉnh, chương trình khuyến nông,… hướng dẫn và hỗ trợ các tổ chức, cá 

nhân áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP, VietGAHP…), thực hành sản 

xuất tốt (GMP), hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến HACCP,… trong sản xuất 

kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản; tăng đầu tư cải thiện điều kiện ATTP 

trong giết mổ, sơ chế, bảo quản, bày bán nông sản, thủy sản tươi sống…;  

- Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn việc thực hiện kế hoạch hàng quý, năm theo quy định. 

4.2. Trung tâm Ứng dụng ƯDKHKT và BVCTVT huyện: 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân các kiến thức vệ 

sinh ATTP về sử dụng thuốc, hoá chất bảo vệ thực vật, động vật, thức ăn chăn 

nuôi theo đúng quy định. 

- Tăng cường kiểm soát giết mổ vệ sinh thú y; kiểm soát dịch bệnh động 

vật, thực vật, thuỷ sản;  

- Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra điều kiện đảm bảo vệ sinh các cơ sở chăn 

nuôi, giết mổ động vật và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản từ khai thác, 

nuôi trồng, bảo quản, chế biến. 



- Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện (qua phòng Nông nghiệp 

&PTNT) việc thực hiện kế hoạch hàng quý, năm theo quy định. 

4.3. Phòng Y tế: Chủ động tăng cường công tác quản lý ATTP theo lĩnh 

vực được phân công; chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tổ chức thực hiện kiểm tra đột xuất đối với toàn bộ quá trình sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm trong trường hợp có yêu cầu UBND huyện hoặc khi có đề nghị 

của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

4.4. Phòng Kinh tế - Hạ tầng: Chủ động tăng cường công tác quản lý an 

toàn vệ sinh thực phẩm theo lĩnh vực được phân công; chủ trì, phối hợp với 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông tổ chức kiểm tra, hàng hóa VTNN và thực 

phẩm nông lâm thủy sản lưu thông trên thị trường và kết nối các doanh nghiệp 

tiêu thụ sản phẩm được chứng nhận an toàn thực phẩm. 

4.5. Phòng Tài chính - Kế hoạch: tham mưu bố trí nguồn kinh phí đảm bảo 

triển khai thực hiện Kế hoạch này; hướng dẫn các địa phương bố trí kinh phí từ 

ngân sách để thực hiện nhiệm vụ. 

4.6. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp sở Phòng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về 

môi trường trong sản xuất nông nghiệp. 

4.7. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Truyền thông: Phối 

hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các xã, thị trấn và 

các đơn vị có liên quan thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của 

pháp luật về đảm bảo chất lượng VTNN, ATTP nông, lâm, thủy sản; đưa tin kịp 

thời, chính xác hoạt động, kết quả kiểm tra, đánh giá, phân loại các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông, lâm, thủy sản của các cấp, 

các ngành trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

4.8. Đội Quản lý thị trường số 4: Xây dựng kế hoạch, phối hợp với Phòng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị liên quan kiểm tra, kiểm soát 

các hoạt động kinh doanh hàng hóa VTNN, ATTP trong lĩnh vực nông lâm, thủy 

sản trên địa bàn huyện. Xử lý hoặc tham mưu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm 

pháp luật về ATTP. 

4.9. Công an huyện: Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, chủ động đấu tranh 

phòng chống tội phạm và vi phạm trên lĩnh vực an toàn thực phẩm và bảo vệ môi 

trường; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các cơ sở vi phạm. 

4.10. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

- Căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương để xây dựng và ban hành kế 

hoạch hành động đảm bảo ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn; trong 

đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho các công chức, cán bộ bán chuyên trách về 



công tác quản lý chất lượng VTNN, ATTP nông lâm thủy sản. Đồng thời thực 

hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

+ Rà soát, thống kê, cập nhật danh sách các cơ sở sản xuất kinh doanh 

VTNN, cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn (theo 

mẫu hướng dẫn của ngành Nông nghiệp), hoàn thành trước 30/3/2021. 

+ Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước về lĩnh vực 

quản lý chất lượng, ATTP cho các cơ sở trên địa bàn trong sản xuất, kinh doanh 

VTNN, thực phẩm nông lâm thủy sản, hoàn thành trước 30/6/2021. 

+ Theo dõi, kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc xuất xứ các loại hàng hóa vật tư 

nông nghiệp, sản phẩm nông, lâm, thủy sản cung ứng trên địa bàn; kịp thời nắm 

bắt thông tin, thông báo với  Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn) để báo cáo các sở, ngành chức năng lấy mẫu phân tích chất 

lượng, ATTP theo quy định. Đặc biệt đối với các loại phân bón, giống cây trồng... 

do các HTX, các hiệp hội đưa về cung ứng trực tiếp cho người dân (không qua 

kênh cung ứng chính thống trên địa bàn) thì phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp 

huyện chủ động kiểm tra chặt chẽ nguồn gốc xuất xứ, bao bì nhãn mác, hồ sơ quản 

lý chất lượng (đối với các loại giống cây trồng nông nghiệp phải tiến hành lấy mẫu 

thử tỷ lệ nẩy mầm) trước khi đưa vào sản xuất.  

+ Tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát ATTP tại các cơ sở 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 

theo Thông tư 17: Tiếp tục tổ chức ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an 

toàn; kiểm tra việc thực hiện nội dung đã cam kết của các cơ sở theo kế hoạch 

hàng năm; cập nhật danh sách các cơ sở ký cam kết ATTP trên địa bàn, hoàn 

thành trước 20/6/2021. 

+ Chủ động thành lập các đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các cơ 

sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa VTNN, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm 

thủy sản trên địa bàn; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm theo 

quy định của pháp luật, cập nhật, công khai danh sách các cơ sở vi phạm. 

- Hướng dẫn, cũng cố, nhân rộng các mô hình áp dụng quy trình sản xuất 

nông nghiệp tốt, chương trình quản lý chất lượng tiên tiến như VietGAP, GMP, 

HACCP,...  Lựa chọn, xây dựng các chuỗi cung ứng sản phẩm nông nghiệp an 

toàn có xác nhận, đảm bảo truy xuất gắn với phát triển mô hình “Mỗi xã một sản 

phẩm - OCOP”; phối hợp với các sở, ngành liên quan kết nối với các doanh 

nghiệp tiêu thụ sản phẩm an toàn cho người dân. 

- Phát động các tổ chức chính trị - xã hội đóng trên địa bàn tham gia tuyên 

truyền, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh VTNN, sản phẩm nông, lâm, 

thủy sản và công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.  



- Chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân huyện và trước pháp luật về chất 

lượng hàng hóa VTNN, sản phẩm nông lâm thủy sản sản xuất, kinh doanh trên địa 

bàn quản lý. 

- Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện (qua phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn) việc thực hiện kế hoạch hàng quý, năm theo quy định. 

4.11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể cấp huyện: 

 Theo chức năng nhiệm vụ của mỗi đơn vị: 

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức cho cán bộ, nhân 

viên, hội viên và nhân dân tham gia học tập, tìm hiểu các quy định của Nhà nước 

về quản lý chất lượng VTNN, ATTP nông, lâm, thủy sản. 

- Chỉ đạo các cấp hội triển khai chương trình phối hợp tuyên truyền, giám 

sát sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản sản an toàn, trọng điểm là các hộ sản 

xuất, kinh doanh nhỏ lẻ. 

- Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các chương trình tập huấn, 

thông tin, truyền thông, hướng dẫn cho các hội viên, đoàn viên về sản xuất thực 

phẩm an toàn; xây dựng các mô hình sản xuất an toàn, phương pháp chế biến, 

bảo quản khoa học, sử dụng đúng cách các hóa chất bảo vệ thực vật và an toàn 

thức ăn chăn nuôi, phân bón; phổ biến, hướng dẫn các giải pháp kỹ thuật tiên tiến 

bảo đảm ATTP trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm. 

Trên đây là Kế hoạch “hành động bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm 

trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021” của huyện; yêu cầu Trưởng các phòng, 

ngành, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ nhiệm vụ được 

giao triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và PTNT;  

- TTr Huyện ủy, TTr HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;              

- UBMTTQ và các Đoàn thể cấp huyện;            

- Các phòng: NN&PTNT, TC-KH, KT-HT, 

TNMT, VH-TT, Y tế; 

- Công an huyện, Trung tâm VH-TT; 

- Trung tâm ƯDKHKT&BVCTVN; 

- Đội QLTT số 4; 

- UBND, các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NN. 

   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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