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Căn cứ Kế hoạch số 58/KH-UBND, ngày 30/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hưng Yên về ban hành kế hoạch hành động quản lý chất lượng vật tư nông 

nghiệp, chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn 

tỉnh năm 2022. 

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐVSATTP ngày 30/3/2022 của Ban chỉ 

đạo liên ngành về VSATTP tỉnh về triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực 

phẩm” năm 2022. Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch triển khai “Tháng 

hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022 như sau: 

I. MỤC TIÊU 

Tăng cường các hoạt động truyền thông, thông tin chính xác, kịp thời, toàn 

diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến ATTP, tăng cường 

truyền thông quảng bá các sản phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn. Đề cao vai trò, 

trách nhiệm của các doanh nghiệp, cơ sở trong việc thực thi pháp luật về ATTP. 

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát bảo đảm ATTP tại các cơ 

sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của 

ngành Nông nghiệp. 

Nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã 

hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về ATTP  

Tăng cường xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm 

giảm thiểu rủi do cho người tiêu dùng do sử dụng thực phẩm không đảm bảo an 

toàn. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN  

1. Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

Tập trung tuyên truyền, hướng dẫn các văn bản của pháp luật về ATTP như: 

Luật trổng trọt, Luật Chăn nuôi; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP; Nghị định số 

115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 

chính về ATTP; Nghị định 124/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 

115/2018/NĐ-CP và Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt VPHC về 

ATTP và y tế; Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 Nghị định xử phạt 
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hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi; Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

thú y;; Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch 

thực vật; Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 về việc quy định 

thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đủ 

điều kiện ATTP thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Thông tư số 

17/2018/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2018 quy định phương thức quản lý điều kiện 

bảo đảm ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc 

diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT,...vv nhằm nâng cao trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh 

VTNN, thực phẩm nhằm đảm bảo ATTP và người tiêu dùng sử dụng thực phẩm 

thông minh, tẩy chay với thực phẩm kém chất lượng, thực phẩm giả.  

Tăng cường tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các mô hình sản xuất, cung 

ứng thực phẩm an toàn theo chuỗi, cơ sở sản xuất, địa điểm bán sản phẩm an toàn 

để người dân biết và sử dụng. 

Công khai các cơ sở, cá nhân bị phạt vi phạm hành chính về ATTP nhằm 

cảnh cáo, răn đe, ngăn chặn các hành vi sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm 

không đảm bảo ATTP. 

2. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát. 

Thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát về chất lượng vật tư nông 

nghiệp, về chất lượng, an toàn thực phẩm lĩnh vực được phê duyệt. Tập trung 

kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh (theo Quyết định số 848/QĐ-SNN, ngày 

13/12/2021 của giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê 

duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 của các Chi cục được giao thực hiện 

chức năng thanh tra chuyên ngành); xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm theo quy 

định. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Chi cục Quản lý nông lâm sản và thủy sản:  

- Triển khai theo Kế hoạch này đến các đối tượng được phân công quản lý. 

- Tham mưu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành chủ trì, phối hợp với các đơn 

vị có liên quan (Mặt trận tổ quốc tỉnh, Phòng chuyên trách của Công an tỉnh, Cục 

Quản lý thị trường,...) kiêm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo nhóm sản 

phẩm được phân công quản lý. 

- Là đầu mối tham mưu tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch này về 

Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh. 
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2. Chi cục Thú y 

- Triển khai theo Kế hoạch này đến các đối tượng được phân công quản lý. 

- Chủ trì thành lập đoàn kiểm tra các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm,... 

3. Thủ trưởng các phòng, đơn vị liên quan trực thuộc Sở:  

Chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được phân công; phối hợp 

thực hiện các nội dung của Kế hoạch này theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

4. Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, phòng Kinh tế thị xã, thành 

phố: Triển khai công tác thông tin, tuyên truyền; thành lập đoàn kiểm tra, giám 

sát các đối tượng trên địa bàn quản lý theo phân công phân cấp. 

Yêu cầu các đơn vị chuyên môn liên quan thuộc Sở, phòng Nông nghiệp và 

PTNT các huyện, phòng Kinh tế thành phố, thị xã thực hiện nghiêm Kế hoạch này 

và báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 20/5/2022 (có biểu mẫu báo cáo gửi kèm 

theo) về Sở Nông nghiệp và PTNT qua Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản 

và thủy sản tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh./. 
 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh;                                                 để 

- Cục QLCLNLS&TS (Bộ NN & PTNT); báo cáo 

- Lãnh đạo Sở; 

- UBND các huyện, T.phố, thị xã; (để chỉ đạo) 

- Các đơn vị: Chi cục: QLCL NLS&TS; Thú y; 

BVTV; Trung tâm Khuyến nông; Phòng: Trồng trọt, 

Chăn nuôi, Thủy sản, Thanh tra; 

- Phòng NN&PTNT các huyện; Phòng Kinh tế: t.phố, t.xã;  

-  Lưu: VT, QLCL. 

KT.GIÁM ÐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tráng 
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