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       Hải Dương, ngày     tháng 9 năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp,                              

an toàn thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản tháng 9 năm 2022, 
Kế hoạch tháng 10 năm 2022

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2022
1. Số liệu được thống kê vào các biểu: tại các Phụ lục gửi kèm.
2. Khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị: không có.
II. KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM 2022
1. Công tác chỉ đạo, điều hành triển khai chính sách, pháp luật 
Tiếp tục tham mưu, xây dựng, ban hành các văn bản để thực hiện công 

tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP nông, lâm, thủy sản thuộc 
thẩm quyền và tổng hợp báo cáo theo quy định.

2. Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật
2.1. Thông tin, truyền thông; tập huấn về an toàn thực phẩm nông 

lâm thủy sản
Tiếp tục tổ chức tuyên truyền trên Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Báo 

Hải Dương, Cổng Thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT về công tác quản 
lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông, lâm, 
thủy sản.

- Tổ chức tập huấn phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ 
thuật, điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cho cán bộ làm công tác ATTP tại 
các huyện, thị xã, thành phố; các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

2.2. Giám sát chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP thực phẩm nông lâm 
thủy sản

- Phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm- Sở Y tế kiểm tra, 
hậu kiểm việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết trung thu năm 2022.

- Tiếp tục hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh về đảm bảo ATTP; 
liên kết hình thành chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn; xúc tiến thương mại và 
quảng bá sản phẩm an toàn có  xác nhận.

- Tiếp tục thực hiện giám sát, thẩm định đánh giá định kỳ chất lượng 
vật tư nông nghiệp, các chương trình lấy mẫu giám sát chất lượng đảm bảo an 
toàn thực phẩm các sản phẩm nông lâm thủy sản.

- Hoạt động thẩm định, chứng nhận, hậu kiểm, giám sát, kiểm tra chất 
lượng An toàn thực phẩm và thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh 
vực vật tư nông nghiệp.



- Tiếp tục thẩm định, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh 
an toàn thực phẩm cho các cơ sở, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

  - Thẩm định định kỳ đối với các cơ sở, doanh nghiệp xếp loại A                
(1lần/18 tháng), cở sở xếp loại B (1lần/12 tháng) và lấy mẫu kiểm nghiệm khi 
nghi ngờ sản phẩm không đảm bảo an toàn.

- Thành lập các đoàn, tổ chức thanh kiểm tra theo Kế hoạch và đột xuất 
các hộ, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp (giống, phân 
bón, thuốc BVTV,...), việc tuân thủ quy định của nhà nước, đảm bảo chất 
lượng vật tư nông nghiệp.

2.3. Giải quyết các sự cố gây mất an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh          
- Trong tháng 9 không xảy ra sự cố mất ATTP trên địa bàn tỉnh.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý chất lượng vật tư 

nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản tháng 9 năm 2022 và Kế 
hoạch tháng 10 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hải Dương tổng hợp báo cáo./.

Nơi nhận:
- Cục Quản lý CLNLS&TS (để báo cáo);
- Lãnh đạo Sở NN&PTNT; (để báo cáo);
- Lưu VT, QLCL.

     KT. GIÁM ĐỐC
      PHÓ GIÁM ĐỐC

      Lương Thị Kiểm
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