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KẾ HOẠCH 

Hành động bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực  
nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-TTg, ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 
tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; Quyết định số 
219/QĐ-BNN-QLCL ngày 23/01/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn về việc ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh 
vực nông nghiệp năm 2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm 
vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018 với 
nội dung cụ thể sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm 
(ATTP); giảm thiểu ô nhiễm sinh học và tồn dư hóa chất, kháng sinh trong sản 
xuất kinh doanh nông sản thực phẩm, đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm cho 
người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Các chính sách khuyến khích, tạo động lực cho người dân, doanh nghiệp 
đầu tư, liên kết chuỗi sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn được rà 
soát, điều chỉnh bổ sung phù hợp với thực tiễn sản xuất nông nghiệp và thị trường 
nông sản; 

- Tỷ lệ mẫu giám sát vi phạm quy định về tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong 
rau, củ, quả; tồn dư hóa chất, kháng sinh trong các loại sản phẩm thịt, thủy sản; ô 
nhiễm vi sinh vật trong thủy sản dưới mức 6%  so với tổng số mẫu giám sát. 

- Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản đạt yêu cầu về điều 
kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đạt từ 85% trở lên; 100% cơ sở sản xuất kinh 
doanh nông lâm thủy sản loại C được tái kiểm tra.  

- 100% người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm được cấp “Giấy xác 
nhận kiến thức về an toàn thực phẩm”; 30% cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ do ngành 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý ký cam kết bảo đảm an toàn thực 
phẩm.  

- Tiếp tục hỗ trợ duy trì, chuỗi thực phẩm an toàn nông lâm thủy sản đã 
được cấp giấy xác nhận “Sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn”, phát 
triển mới thêm từ 02 chuỗi trở lên về chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, nâng 
tổng số chuỗi toàn tỉnh là 06 chuỗi. 
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- Trên 90% các tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, giống cây 
trồng, phân bón hữu cơ và phân bón khác được tập huấn tuyên truyền, phổ biến 
các văn bản pháp luật mới; 

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm cho các tổ chức, cá 
nhân tham gia sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm, thông tin về vệ sinh, an 
toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và truyền thông, quảng bá nông sản thực phẩm 
an toàn được tăng cường. Nhận thức, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh 
về an toàn thực phẩm, niềm tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm an toàn có 
xác nhận được nâng cao. 

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật 

- Rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật phục vụ công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn 
thực phẩm  nông lâm thủy sản; các chính sách hỗ trợ sản xuất sản phẩm an toàn. 

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung chính sách liên quan của tỉnh. 

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung về phân công, phân cấp trong quản lý chất 
lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản. 

2. Thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm 

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm, tập trung vào các 
quy định, quy chuẩn kỹ thuật về sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn 
cũng như các quy định về xử phạt hành chính, xử lý hình sự đối với các hành vi vi 
phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật; 

- Chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông kịp thời thông tin đẩy đủ 
về vệ sinh, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và truyền thông, quảng bá nông 
sản thực phẩm an toàn; Tuyên truyền kiến thức và pháp luật về an toàn thực phẩm 
cho các đối tượng tham gia chuỗi cung ứng thực phẩm về tác hại, thiệt hại trong 
việc sử dụng chất cấm, lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y trong sản xuất 
kinh doanh thực phẩm; 

- Thông tin kịp thời kết quả điều tra, truy xuất và xử lý các vụ việc vi phạm 
được phát hiện về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; Các đơn vị truyền thông 
công khai các cơ sở, sản phẩm vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. 

3. Giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm 

- Tổ chức lấy mẫu giám sát an toàn thực phẩm, tập trung vào thực phẩm 
tươi sống (rau, củ, quả, thịt, thủy sản) nhằm kịp thời phát hiện, cảnh báo và thanh 
tra, truy xuất, xử lý tận gốc các trường hợp nông sản thực phẩm không đảm bảo 
an toàn; 

- Tiếp tục phối hợp triển khai Chương trình phối hợp 90/CTrPH/CP-
DCTUBTWMTTQVN ngày 30/3/2016 giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương 
MTTQ về vận động và giám sát bảo đảm ATTP giai đoạn 2016 - 2020; Chương 
trình phối hợp số 526/CTrPH-CP-HNDVN-HLHPNVN ngày 03/11/2017 của 
Chính phủ, Hội Nông dân Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về chương 
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trình phối hợp tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm 
an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017 – 2020; 

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng phát hiện, điều tra, triệt phá 
dứt điểm các đường dây nhập lậu; các cơ sở tàng trữ, lưu thông, buôn bán chất 
cấm, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, chế phẩm xử lý môi trường ngoài danh 
mục được phép sử dụng trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. 

- Tổ chức kiểm tra, phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông 
nghiệp và nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh; tái kiểm tra cơ sở loại C và xử lý 
dứt điểm cơ sở sau tái kiểm tra vẫn xếp loại C theo Thông tư số 45/2014/TT-
BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn; Hướng dẫn cho cấp huyện/ xã tiếp tục tổ chức triển khai Thông tư 
số 51/2014/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn về quy định điều kiện bảo đảm ATTP và phương thức quản lý đối với 
các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ; 

- Tổ chức thanh tra đột xuất các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông 
nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản, tập trung vào cơ sở lưu thông buôn bán 
thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng 
thủy sản, lò mổ, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tươi sống nhằm kịp thời 
phát hiện, xử lý vi phạm.  

- Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành nhân dịp Tết Nguyên đán, Tháng 
hành động vì an toàn thực phẩm, Tết Trung thu năm 2018 theo kế hoạch của Ban 
Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lạng Sơn. 

4. Tổ chức kết nối sản xuất với tiêu thụ nông sản an toàn 

- Xây dựng và triển khai các đề án, chương trình xây dựng vùng sản xuất 
nông nghiệp công nghệ cao gắn với phát triển hợp tác, liên kết sản xuất với tiêu 
thụ nông sản thực phẩm an toàn; 

- Phổ biến, vận động người dân, doanh nghiệp áp dụng quy trình sản xuất, 
kinh doanh nông lâm thủy sản đảm bảo an toàn thực phẩm; hỗ trợ áp dụng thực 
hành nông nghiệp tốt (VietGAP, GlobalGAP...), thực hành sản xuất tốt (GMP), 
HACCP trong sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm. Mở rộng diện tích sản 
xuất rau an toàn theo VietGAP; 

- Tổ chức các hoạt động kết nối sản xuất với tiêu thụ, xúc tiến thương mại, 
truyền thông, quảng bá nông sản thực phẩm an toàn. 

5. Tổ chức lực lượng, nâng cao năng lực 

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý và thanh tra chuyên ngành chất 
lượng vật tư nông nghiệp, An toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tại địa phương 
theo Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 15/3/2015 và 
Thông tư 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn về tổ chức bộ máy ngành nông nghiệp tỉnh, ưu tiên bố trí kinh phí 
cho hoạt động giám sát kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực 
phẩm nông lâm thủy sản; 
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- Thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý chất lượng, đảm bảo vệ sinh 
an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh. 

- Tập trung đầu tư nâng cấp trang thiết bị các phòng kiểm nghiệm phục vụ 
cho công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm 
thủy sản; đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động kiểm nghiệm, tư vấn, chứng nhận chất 
lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; 

- Tham gia, tổ chức đào tạo, đào tạo nâng cao cho cán bộ quản lý chất lượng 
vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản về nghiệp vụ, kỹ năng 
trong tuyên truyền phổ biến pháp luật; trong giám sát, kiểm tra, thanh tra chuyên 
ngành, xử phạt vi phạm quy định đảm bảo chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn 
thực phẩm  nông lâm thủy sản. 

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp huyện, xã trong quản lý chất 
lượng vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản theo Quyết định 
số 27/2018/QĐ-UBND ngày 27/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về 
việc phân cấp cơ quan kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và 
kiểm tra chứng nhận cơ sở sản suất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện 
an toàn thực phẩm; cơ quan quản lý cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn. 

III. NGUỒN KINH PHÍ 

Nguồn kinh phí để thực hiện Kế hoạch này được lồng ghép từ các nguồn đã 
bố trí trong năm 2018 cho các đơn vị, cụ thể như sau: 

- Kinh phí Chương trình mục tiêu Y tế. 

- Ngân sách nhà nước chi cho quản lý, kiểm soát an toàn thực phẩm. 

- Kinh phí hỗ trợ của các dự án, tổ chức quốc tế và kinh phí huy động xã hội 
hóa của các doanh nghiệp. 

- Nguồn kinh phí khác: Phí, lệ phí được trích để lại cho đơn vị thực hiện 
nhiệm vụ; kinh phí đặc thù giao cho cơ quan, đơn vị. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Chỉ đạo các Phòng, Chi cục trực thuộc theo chức năng nhiệm vụ được giao 
xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, đảm bảo tiến độ, hiệu quả. 

- Định kỳ hằng quý báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thông 
qua Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản) và Ủy ban nhân dân 
tỉnh kết quả thực hiện. 

- Chủ trì tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển các 
mô hình sản xuất nông lâm thủy sản an toàn; chủ trì phân công, phân cấp triển 
khai nhiệm vụ quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông 
lâm thủy sản giữa các đơn vị trong ngành; phối hợp các địa phương để đảm bảo 
thực hiện Kế hoạch năm hành động bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đúng tiến 
độ, hiệu quả. 
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- Chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, 
Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ 
biến các quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng vật tư nông nghiệp và an 
toàn thực phẩm nông lâm thủy sản. 

- Tổ chức tổng kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

2. Sở Y tế 

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm nông 
lâm thuỷ sản tại các cơ sở thuộc phạm vi quản lý của Sở Y Tế, xử lý nghiêm đối 
với các cơ sở vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định. 

- Hướng dẫn, đôn đốc Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm các huyện, 
thành phố tổ chức triển khai và thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực 
phẩm tại địa phương; đồng thời, hướng dẫn thực hiện quản lý, phân cấp quản lý 
các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý. 

- Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc truy xuất 
nguồn gốc thực phẩm khi có các dấu hiệu, nguy cơ ô nhiễm thực phẩm nông lâm 
thủy sản theo phân công tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của 
Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực 
phẩm. 

3. Sở Công Thương 

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm nông 
lâm thuỷ sản tại các cơ sở thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương, xử lý 
nghiêm đối với các cơ sở vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định. 

- Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát ngăn 
chặn việc lưu thông thực phẩm nông lâm thuỷ sản kém chất lượng, quá hạn sử 
dụng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế tăng cường 
kiểm soát hoạt động kinh doanh, lưu thông các loại vật tư nông nghiệp, nông lâm 
thủy sản thực phẩm, nhất là thực phẩm chế biến ăn liền; đặc biệt chú trọng quản 
lý an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn toàn tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hội nghị về xúc tiến 
thương mại, kết nối sản xuất, tiêu thụ sản phẩm an toàn và quảng bá sản phẩm an 
toàn. 

4. Sở Tài chính 

Kiểm tra nguồn kinh phí đã cấp và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp bổ 
sung kinh phí đảm bảo thực hiện kế hoạch; hướng dẫn, giám sát việc sử dụng, 
quyết toán kinh phí, lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện kế hoạch Năm cao 
điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm đạt hiệu quả. 

5. Công an tỉnh 

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan theo dõi, điều tra xử lý và 
hỗ trợ xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm. 
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6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: 

- Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các quy định của 
pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, để người dân hiểu rõ, hiểu 
đúng về chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn vệ sinh thực phẩm; mở chuyên 
mục “Nông nghiệp sạch”. 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên đưa 
tin bài phản ánh các hoạt động đảm bảo chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn 
thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp. Thông tin kịp thời, chính xác đến người 
dân kết quả kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm lĩnh vực chất lượng vật tư nông 
nghiệp và an toàn thực phẩm. Trong đó nêu rõ tên các cơ sở, sản phẩm không 
đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trên các phương tiện, thông tin đại chúng. 

7. UBND các huyện, thành phố 

- Xây dựng Kế hoạch triển khai năm hành động bảo đảm vệ sinh an toàn 
thực phẩm trên địa bàn huyện, thành phố; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban 
nhân dân các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai ký cam kết theo 
Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT  ngày 27/12/ 2014 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn; thực hiện quản lý các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ. 

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phối hợp với ngành 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện cơ chế chính sách pháp 
luật trong giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tại các địa phương. 

- Tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về vệ 
sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn được phân cấp quản lý, xử lý nghiêm các cơ 
sở vi phạm về an toàn thực phẩm. 

- Định kỳ hằng tháng, quý, năm báo cáo kết quả thực hiện, trong đó nêu rõ 
những việc đã hoàn thành, việc chưa hoàn thành, nguyên nhân và đề xuất giải 
pháp về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Quản lý chất lượng 
nông lâm sản và thủy sản ĐT: 02053.891153. Email. chatluongls@gmail.com.) để 
tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân 
tỉnh theo quy định.  

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có nội dung còn vướng mắc cần thiết 
điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tế các cơ quan liên quan gửi kiến nghị 
về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban 
nhân dân tỉnh xem xét theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 
- Cục QLCL NLS và TS; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh; 
- Các Sở: NN&PTNT, YT, CT, TC;  
- Công an tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Đài PT-TH tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Lý Vinh Quang 
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