
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SNN-QLCL 

V/v hướng dẫn thực hiện ký cam kết 

an toàn thực phẩm theo Thông tư 

17/2018/TT-BNNPTNT 

      Lạng Sơn, ngày       tháng 4 năm 2020 

 

Kính gửi: Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện; 

Phòng Kinh tế Thành phố. 

Căn cứ Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT Quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an 

toàn thực phẩm đối với cơ 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. Sở Nông nghiệp và PTNT 

hướng dẫn thực hiện ký cam kết an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh 

doanh nông, lâm, thủy sản nhỏ lẻ thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp 

và PTNT của tỉnh như sau: 

1. Phương thức quản lý 

Quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh 

doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm được thực hiện thông qua việc tổ chức ký cam kết, kiểm tra 

việc thực hiện nội dung đã cam kết và xử lý các cơ sở vi phạm cam kết theo quy 

định tại Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT, ngày 31/10/2018 của Bộ nông 

nghiệp và phát triển nông thôn.  

2. Hướng dẫn thực hiện ký cam kết  

Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế Thành phố triển 

khai ký cam kết, kiểm tra việc thực hiện nội dung đã cam kết,… theo quy định 

tại Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT, ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT và theo các nội dung tại Phụ lục hướng dẫn kèm theo văn bản này (có 
Phụ lục hướng dẫn chi tiết kèm theo). 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ 

đến Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và 

PTNT; SĐT: 0205.3891153; Email: chatluongls@gmail.com  để được giải đáp./.  
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chi cục QLCL, CNTY, TTBVTV; 

- Phòng TS KTTH, TTKN, CCKL; 

- Chi cục PTNT, VPĐP NTM; 

- Lưu: VT, QLCL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Chiều 
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