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KẾ HOẠCH 

Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản  

trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện năm 2022 

 

I. MỤC TIÊU 

 Tăng cường phối hợp giữa các ngành, các địa phương nhằm nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả công tác quản lý chất lượng nông lâm thủy sản, đảm bảo an toàn thực phẩm 

(ATTP); góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của nhân dân; nâng cao chất lượng 

và tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm nông lâm thủy sản trong huyện, đảm bảo mục 

tiêu chung của ngành nông nghiệp về an ninh lương thực và phát triển bền vững. 

II. YÊU CẦU 

- Tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng nhân dân những kiến thức về an toàn 

thực phẩm. Trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của người dân trong việc đồng hành 

với các cơ quan chức năng của nhà nước thực hiện các công tác giám sát sự hoạt 

động của các mặt hàng nông sản thực phẩm trên địa bàn đảm bảo an toàn thực phẩm. 

- Nâng cao tỷ lệ các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp và vật 

tư nông nghiệp trên địa bàn đảm bảo các yêu cầu về an toàn thực phẩm. Tỷ lệ các cơ 

sở nhỏ lẻ ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn đạt 85% trở lên. 

- Duy trì và phát triển ổn định 04 chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản 

an toàn gồm: 01 chuỗi sản xuất và cung ứng gạo của công ty TNHH Toản Xuân, 02 

chuỗi sản xuất và cung ứng rau VietGAP của HTX dịch vụ đa ngành nghề Yên Mỹ 

và HTX SX KDDV NN Nam Cường; 01 chuỗi sản xuất và cung ứng trứng gà Phú 

Nghĩa. Diện tích, sản lượng nông lâm thủy sản áp dụng quy trình thực hành sản xuất 

nông nghiệp tốt VietGAP, sản xuất hữu cơ, công nghệ cao và các tiêu chuẩn tương tự 

khác tăng 10% so với năm 2021. 

III. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

 1. Công tác chỉ đạo điều hành 

- Lồng ghép trong các chương trình, hội nghị, tập huấn tại cơ sở để tuyên 

truyền, hướng dẫn triển khai có hiệu quả các chỉ thị, chương trình, kế hoạch về công 

tác quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản. Gắn kết chặt chẽ công tác quản lý 

chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản với các nhiệm vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp, 

nâng cao năng suất, chất lượng hàng nông sản và hiệu quả sản xuất, kinh doanh. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận đầu tư sản xuất 

kinh doanh, liên kết phát triển các chuỗi giá trị nông sản chất lượng cao, nông nghiệp 
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an toàn, hữu cơ thích ứng với biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển các vùng sản xuất 

sản phẩm nông nghiệp an toàn. 

- Hướng dẫn và triển khai phát triển sản xuất, chế biến các sản phẩm nông 

nghiệp, thủy sản chủ lực của địa phương nhằm nâng cao chất lượng, đảm bảo ATTP. 

- Phát huy cao vai trò chỉ đạo, tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ 

giữa các cấp, các ngành đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, đồng thời phát huy sự tham gia, 

phối hợp của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện. 

2. Công tác thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm 

- Trong các tháng cao điểm về ATTP, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức 

trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh trong việc tuân thủ đầy đủ quy định đảm 

bảo chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản; hướng dẫn, tư vấn người dân, doanh 

nghiệp thực hiện việc đảm bảo chất lượng, ATTP từ khâu đầu vào, đầu ra trong sản 

xuất, kinh doanh, chế biến nông lâm thủy sản. 

- Tăng thời lượng và đa dạng thông tin, tuyên truyền vận động cơ sở sản xuất, 

kinh doanh nông lâm thủy sản tuân thủ pháp luật; phổ biến pháp luật, thông tin quản 

lý chất lượng nông lâm thủy sản, đảm bảo ATTP và đẩy mạnh truyền thông quảng bá 

sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đảm bảo chất lượng, an toàn trên hệ thống 

truyền thanh của huyện và các xã, thị trấn. 

3. Công tác đào tạo, tập huấn, chuyển giao khoa học công nghệ 

- Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn, chuyển giao khoa học công nghệ, khoa 

học quản lý đảm bảo ATTP, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản; Ứng dụng tiến 

bộ KHCN, khoa học quản lý, chuyển đổi số trong quản lý chất lượng, ATTP, truy 

xuất nguồn gốc. 

- Xây dựng, mở rộng vùng sản xuất tập trung các sản phẩm chủ lực của địa 

phương theo chuỗi giá trị đảm bảo chất lượng, an toàn, truy xuất được nguồn gốc; 

xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản đảm bảo 

ATTP, nâng cao chất lượng theo các chương trình tái cơ cấu ngành, chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới.  

4. Công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm 

Thực hiện hiệu quả Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018, 

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

PTNT, Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 21/11/2019 của UBND tỉnh để quản 

lý tổng thể, toàn diện điều kiện đảm bảo ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

nông sản thực phẩm. Đẩy mạnh công tác kiểm tra các cơ sở buôn bán vật tư nông 

nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm; kiểm tra các sản phẩm 

OCOP là sản phẩm nông lâm thủy sản, sản phẩm nông sản do cơ sở tự công bố. 

5. Tổ chức liên kết sản xuất, xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm an toàn 

- Củng cố, phát triển 04 chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn. 
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- Tiếp tục tổ chức cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền 

vững dựa trên tiềm năng và lợi thế của địa phương gắn với ứng dụng công nghệ cao; 

hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp áp dụng quy trình sản xuất nông 

nghiệp tốt VietGAP và chương trình quản lý chất lượng sản phẩm tiên tiến (HACCP, 

ISO 22000...) trong chế biến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo ATTP. 

- Hỗ trợ các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp xây dựng và triển khai các hoạt động 

nhằm phát triển thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, quảng bá hình ảnh, nhãn hiệu sản 

phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

 - Gắn phát triển các chuỗi liên kết sản phẩm an toàn với phát triển các sản 

phẩm OCOP.  

- Giới thiệu kết nối, xúc tiến thương mại; tham gia các gian hàng tại hội chợ trong 

và ngoài huyện để quảng bá giới thiệu tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của địa phương. 

Thăm quan học tập về kinh nghiệm tổ chức sản xuất, tiêu thụ nông sản, thủy sản. 

6. Tổ chức lực lượng, nâng cao năng lực 

- Tham gia các lớp tập huấn, nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm 

vụ của hệ thống quản lý ATTP cấp huyện, xã. 

- Tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đang hoạt động trong ngành nghề 

nông nghiệp đẩy mạnh sản xuất theo liên kết chuỗi giá trị, quảng bá và tiêu thụ sản 

phẩm an toàn góp phần thay đổi nhận thức, tập quán sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, đặc 

biệt trong việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm nhằm nâng cao năng lực kiểm soát an 

toàn thực phẩm trong các chuỗi giá trị nông sản. 

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm 

tạo điều kiện thuận lợi và giảm tối đa thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho các 

doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

IV. NGUỒN KINH PHÍ 

Nguồn ngân sách nhà nước cho quản lý, kiểm soát an toàn thực phẩm, hoạt 

động đào tạo, thông tin tuyên truyền về an toàn thực phẩm theo phân cấp hiện hành 

và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nông nghiệp &PTNT 

- Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch trên địa bàn huyện đảm bảo 

đúng tiến độ và hiệu quả; đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt 

Thông tư số17/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Quyết định số 

44/2019/QĐ-UBND ngày 21/11/2019 của UBND tỉnh Nam Định. 

- Tham mưu cho UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra liên nghành để kiểm tra 

các cơ sở buôn bán thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực 

vật, vật tư nông nghiệp; các cơ sở sản xuất, kinh doanh không đủ điều kiện cấp giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm,… 
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- Phối hợp với Trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao, các cơ quan, đơn vị liên 

quan tuyên truyền nâng cao nhận thức về ATTP, quảng bá, giới thiệu các cơ sở thực 

hiện tốt về ATTP, cơ sở áp dụng VietGAP, chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. 

- Đôn đốc các xã, thị trấn rà soát, thống kê các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh 

doanh sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp; tổ chức ký cam kết ATTP đối với cơ sở 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ theo Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT của Bộ 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

2. Trung tâm DV nông nghiệp 

- Tham gia tuyên truyền, giám sát hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong 

lĩnh vực chuyên môn. 

- Xây dựng mô hình nông nghiệp sạch, nông nghiệp an toàn, nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao, mô hình sản xuất liên kết chuỗi đảm bảo an toàn thực phẩm. 

- Giới thiệu và bán các sản phẩm nông sản đảm bảo an toàn trong và ngoài 

huyện đến người tiêu dùng thông qua cửa hàng giới thiệu và bán các sản phẩm 

OCOP. 

- Lồng ghép trong các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ 

sâu bệnh, kỹ thuật chăn nuôi, thủy sản những kiến thức sản xuất và sử dụng sản phẩm 

an toàn cũng như các quy định đối với công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm. 

3. Công an huyện 

 - Phát hiện, xử lý các đối tượng có hành vi buôn bán các loại vật tư nông 

nghiệp giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc và sản phẩm nông lâm thủy sản 

không đảm bảo an toàn; buôn bán sử dụng hóa chất, kháng sinh cấm trong chăn nuôi, 

nuôi trồng thủy sản; sử dụng hóa chất, phụ gia cấm, ngoài danh mục trong chế biến 

thực phẩm,... 

- Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, các đơn vị liên quan kiểm tra về 

chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP nông lâm thủy sản. 

4. Đội quản lý thị trường số 02 

Phối hợp với Phòng Nông nghiệp &PTNT, các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm 

tra các mặt hàng vật tư nông nghiệp, thực phẩm nông lâm thủy sản, phát hiện xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm về hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng lưu 

thông tiêu thụ trên địa bàn huyện. 

5. Trung tâm Văn hóa -Thông tin - Thể thao 

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền kiến thức về ATTP đến toàn thể nhân 

dân, xây dựng các bài viết về ATTP, giới thiệu về các mô hình, các tổ chức, cá nhân 

điển hình tiên tiến có sản phẩm đạt chất lượng tốt, chấp hành nghiêm chỉnh các điều 

kiện đảm bảo ATTP. 
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- Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT tuyên truyền về tác hại của việc 

sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật trong 

trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. 

6. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các Hội đoàn thể 

Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cấp hội, đoàn thể về sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn; vận động đoàn viên hội viên 

chấp hành các quy định về ATTP và tích cực tham gia phát hiện, tố giác các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản có hành vi vi phạm về ATTP; đấu tranh với các 

hành vi mất ATTP trong cộng đồng.  

7. UBND các xã, thị trấn 

- Tăng cường công tác quản lý chất lượng ATTP nông lâm thủy sản theo phân 

công, phân cấp và gắn liền với việc thực hiện các tiêu chí về môi trường, ATTP trong 

xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. 

- Rà soát, thống kê các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm trong 

lĩnh vực nông nghiệp; tổ chức ký cam kết ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nhỏ lẻ theo Thông tư 17/2018/TT - BNN&PTNT. 

- Nghiên cứu, lựa chọn các sản phẩm là thế mạnh của địa phương xây dựng sản 

phẩm OCOP. Thường xuyên tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATTP; tác hại đối 

với sức khỏe người tiêu dùng, thiệt hại đối với nhà sản xuất, kinh doanh khi sử dụng 

hóa chất, kháng sinh, thuốc bảo vệ thực vật không có trong danh mục được phép sử 

dụng trên hệ thống truyền thanh. 

- Xây dựng và thực hiện các mô hình sản xuất nông lâm thủy sản an toàn theo 

hướng sản xuất hàng hóa tập trung đảm bảo ATTP; các chuỗi liên kết sản xuất trong 

nông nghiệp, các vùng sản xuất thực phẩm an toàn đặc trưng của địa phương. 

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác ATTP của địa phương trong lĩnh vực 

nông nghiệp gửi về UBND huyện (qua phòng nông nghiệp &PTNT). 

 Trên đây là Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông 

lâm thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện năm 2022; UBND huyện 

yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các phó chủ tịch 

UBND huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 
Nguyễn Đức Du 
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