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KẾ HOẠCH 

Hành động bảo đảm an toàn thực phẩm  

trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-UBND, ngày 24/02/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn, kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng 

kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

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

sản phẩm nông, lâm, thủy sản đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy 

xuất khẩu 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. 

2. Yêu cầu 

Thực hiện công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm đảm bảo đúng quy 

định của pháp luật, hỗ trợ thúc đẩy phát triển sản xuất, đáp ứng tốt nhu cầu thị 

trường về tiêu thụ nông, lâm, thủy sản; giảm thiểu ô nhiễm sinh học, tạp chất và 

tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh trong sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn 

thực phẩm. 

II. Chỉ tiêu thực hiện 

 Kiểm tra, đánh giá, xếp loại định kỳ 100% số cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

theo phân cấp quản lý Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của 

UBND tỉnh. 

 Thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh nông, lâm, thủy sản các quy định về an toàn thực phẩm với số cơ sở tăng 

thêm 20% so với năm 2020. 

 Tổ chức tái thẩm định, kiểm tra xếp loại 100% cơ sở xếp loại B, C thuộc 

Sở Nông nghiệp và PTNT quản lý năm 2020.  

 Tăng cường tuyên truyền, giám sát, lấy mẫu đảm bảo tỷ lệ mẫu giám sát 

tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong rau quả, chất cấm trong giò, chả,... của cơ sở 

sản xuất, kinh doanh dưới mức 6%; tiến hành kiểm tra lại 100% số cơ sở có mẫu 
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không đạt các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm năm 2020, lấy mẫu kiểm tra định kỳ 

và không tái phạm. 

 Hướng dẫn, lựa chọn 05 cơ sở, tổ chức, cá nhân, hợp tác xã,... để hỗ trợ 

phát triển chuỗi giá trị nông, lâm, thủy sản an toàn, cấp giấy xác nhận “chuỗi 

cung ứng thực phẩm an toàn”; ưu tiên, khuyến khích phát triển và duy trì các mô 

hình được chứng nhận sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP, GlobGAP ...). 

III. Nhiệm vụ và giải pháp 

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 cơ 

cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng hàng nông sản và 

hiệu quả sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến 

phức tạp. 

2. Tích cực triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết 

số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực 

cạnh tranh quốc gia năm 2021; Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 25/11/2020 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập 

trung gắn với chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu 

trong lĩnh vực nông nghiệp, giai đoạn 2020-2030; Nghị quyết số 08/2019/NQ-

HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù 

khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025 nhằm 

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 an 

toàn thực phẩm. 

3. Nhân rộng, mở rộng sản xuất tập trung các sản phẩm chủ lực của tỉnh, 

của địa phương theo chuỗi giá trị gắn với ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp 

hữu cơ, thích ứng với biến đổi khí hậu và hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến; 

thúc đẩy phát triển các vùng sản xuất nông sản thực phẩm an toàn, làng nghề 

thực phẩm, chợ nông sản thực phẩm an toàn; xây dựng và mở rộng vùng sản 

xuất tập trung quy mô lớn các sản phẩm chủ lực, nhân rộng mô hình mỗi xã một 

sản phẩm (OCOP). 

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

xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm; 

phối hợp với cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường phổ biến pháp luật, thông 

tin về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, đảm bảo an toàn thực phẩm và 

truyền thông, quảng bá sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thủy sản đảm 

bảo chất lượng, an toàn.  

5. Triển khai trên diện rộng Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 

25/12/2018 và đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các huyện thực hiện Thông tư số 

17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. Chuyển mạnh sang hậu kiểm, thanh tra đột xuất, xử lý vi 
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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. 

 6. Duy trì triển khai các chương trình giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm nông, 

lâm, thủy sản kịp thời phát hiện, cảnh báo, xử lý; tổ chức thanh tra đột xuất, xử phạt 

nghiêm vi phạm. Tăng cường quản lý thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân bón, 

thức ăn chăn nuôi, …tại các chợ trung tâm huyện, cụm xã, chợ phiên.  

7. Chủ động xử lý các sự cố mất an toàn thực phẩm trên địa bàn; phối hợp 

các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu nông sản, thủy sản trong bối 

cảnh Covid-19.  

8. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn 

cho cán bộ quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm ở cấp tỉnh, 

huyện, xã để đáp ứng yêu cầu nội dung công việc trong tình hình mới. 

9. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý và thanh tra chuyên nghành 

chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản theo 

Thông tư liên tịch giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ số 

14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 và Thông tư số 15/2015/TT-

BNNPTNT ngày 26/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn về tổ chức bộ máy ngành nông nghiệp ở địa phương, ưu tiên bố trí kinh phí 

cho  hoạt động giám sát, kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực 

phẩm nông, lâm, thủy sản.  

10. Đầu tư, bổ sung trang thiết bị cho hoạt động kiểm tra, giám sát, đặc 

biệt là trang thiết bị kiểm tra nhanh tại hiện trường, 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. 

 IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Nguồn kinh phí để thực hiện kế hoạch này được lồng ghép từ các nguồn vốn 

đã bố trí trong năm 2021 cho các cơ quan, đơn vị gồm: 

- Kinh phí Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số (nếu có);  

- Kinh phí sự nghiệp chi cho quản lý, kiểm soát an toàn thực phẩm, hoạt 

động đào tạo, thông tin tuyên truyền về an toàn thực phẩm. 

- Kinh phí hỗ trợ của các dự án và huy động xã hội hóa của các doanh nghiệp. 

- Nguồn kinh phí khác: Phí, lệ phí được trích lại cho đơn vị thực hiện nhiệm 

vụ;  kinh phí đặc thù giao cho cơ quan, đơn vị. 

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Trên cơ sở Kế hoạch này, yêu cầu các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở 

căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các 

hoạt động truyền thông, thanh tra, kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm nông, 

lâm, thủy sản. 
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Các phòng, ban, đơn vị định kì báo cáo kết quả thực hiện, nêu rõ việc đã 

hoàn thành, chưa hoàn thành, nguyên nhân, đề xuất giải pháp về Sở Nông 

nghiệp và PTNT trước ngày 05 hàng tháng (qua Chi cục Quản lý chất lượng 

Nông lâm sản và Thủy sản, ĐT:02053.891.153, Email:chatluongls@gmail.com) 

để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 

Trên đây là kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh 

vực nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn năm 2021, đề nghị các phòng, ban, 

đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, QLCL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Thịnh 
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