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THÔNG BÁO 

Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Trần Thanh Nam tại cuộc họp sơ kết                      

9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021                        

của Ban Chỉ đạo chất lượng, an toàn thực phẩm NLTS                                             

 Ngày 29/9/2021, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và PTNT, Thứ trưởng Trần 

Thanh Nam đã chủ trì cuộc họp sơ kết 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các 

tháng cuối năm 2021 của Ban Chỉ đạo chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm 

thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp; tham dự cuộc họp có các thành viên Ban chỉ 

đạo. Sau khi nghe báo cáo tổng hợp của Cục Quản lý chất lượng NLTS, phát biểu 

của các thành viên Ban Chỉ đạo, Thứ trưởng Trần Thanh Nam chỉ đạo như sau: 

1. Chuyển đổi tư duy quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) từ “cắt khúc” sang 

quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi giá trị từ sản xuất cho đến sơ chế, chế biến, 

đóng gói đến người tiêu dùng, đảm bảo nâng cao giá trị gia tăng bền vững cho các 

chuỗi ngành hàng nông nghiệp; chuyển đổi tư duy từ tập trung nghiên cứu tham 

mưu ban hành cơ chế, chính sách quản lý ATTP theo kết quả thanh tra, kiểm tra 

sang kết hợp tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm, nâng cao hiệu quả 

hoạt động tuyên truyền để thay đổi hành vi, trách nhiệm của các chủ thể về ATTP, 

đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong việc giám sát, quản lý an toàn thực phẩm.  

2. Giao Cục Quản lý chất lượng NLTS chủ trì phối hợp với các đơn vị có 

liên quan thuộc Bộ:  Khẩn trương hoàn thiện, trình ban hành Nghị quyết của Ban 

cán sự và Đề án đảm bảo an toàn thực phẩm nâng cao chất lượng NLTS; chủ động 

xây dựng Kế hoạch triển khai sau khi Nghị quyết và Đề án được ban hành; đảm bảo 

lồng ghép các định hướng, nhiệm vụ ATTP trong thời gian tới trong chiến lược phát 

triển ngành và Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác quản lý ATTP.  

3. Giao Cục Quản lý chất lượng NLTS chủ trì tham mưu Bộ ban hành kế 

hoạch, hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp và người dân khôi phục sản xuất, 

kinh doanh đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong điều kiện dịch Covid-19 

trong các tháng cuối năm 2021.  

4. Giao Cục Quản lý chất lượng NLTS chủ trì phối hợp với các thành viên 

Ban chỉ đạo nghiên cứu xây dựng Chương trình khoa học công nghệ trong lĩnh vực 

ATTP theo hướng tích hợp với các chương trình khoa học công nghệ của Bộ, 

Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới và các chương 

trình, dự án khuyến nông quốc gia.  

5. Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết của Ban cán sự về công tác 

quản lý ATTP, giao Cục Quản lý chất lượng NLTS chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ 

chức cán bộ rà soát, sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chất lượng, ATTP 

đảm bảo phù hợp với tình hình mới; trong đó quy định họp Ban chỉ đạo hàng quý, 
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phân công mỗi thành viên Ban chỉ đạo theo dõi công tác bảo đảm chất lượng, ATTP 

tại một số địa phương, có báo cáo hàng tháng gửi về Cục Quản lý chất lượng NLTS 

để tổng hợp báo, xây dựng báo cáo hàng tháng của Ban chỉ đạo.  

6. Giao Trung tâm Khuyến nông quốc gia chủ trì, phối hợp với Cục Trồng 

trọt, Cục Quản lý chất lượng NLTS, Cục Kinh tế hợp tác và PTNT xây dựng kế 

hoạch tổ chức 02 Hội thảo của Ban chỉ đạo về:  

- Hội thảo sử dụng nguyên liệu phụ phẩm nông nghiệp làm tài nguyên phục 

vụ phát triển kinh tế tuần hoàn (dự kiến tổ chức trong tháng 11/2021) với mục đích 

có căn cứ khoa học, thực tiễn để nghiên cứu, đề xuất Chính phủ ban hành chính 

sách khuyến khích sử dụng nguyên liệu phụ phẩm nông nghiệp phục vụ kinh tế tuần 

hoàn.  

 - Hội thảo phát triển vùng nguyên liệu lanh ở khu vực Tây Bắc phục vụ ngành 

thủ công mỹ nghệ để nâng cao thu nhập cho người dân (dự kiến tổ chức đầu tháng 

11/2021).  

Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./. 
 

 

  

Nơi nhận: 
- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng (để báo cáo); 

- Sở NN&PTNT 63 tỉnh/TP (để t/h); 

- BQL ATTP các tỉnh Bắc Ninh, Đà Nẵng, TP. Hồ 

Chí Minh (để t/h); 
- Các đơn vị thuộc Bộ; 

- Lưu: VT, QLCL. 

  TL. BỘ TRƯỞNG 

   CHÁNH VĂN PHÒNG              

                  

                   

 

 

Lê Văn Thành 
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