
Phụ lục 1
Biểu số liệu trong báo cáo tháng 5 năm 2022 về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp 

và an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản 
(Ban hành kèm theo Báo cáo số:        /BC-SNN  ngày      tháng 5 năm 2022 

của Sở Nông nghiệp và PTNT Hải Dương)

                   Biểu số 1
Danh mục văn bản chính sách, pháp luật và chỉ đạo điều hành quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, 

an toàn thực phẩm được ban hành trong tháng 5 năm 2022

TT Tên văn bản Số hiệu
văn bản Ngày ban hành

1
Kế hoạch việc tăng cường công tác thẩm định đánh giá định kỳ, giám sát và hậu kiểm 
về chất lượng an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nông sản thực phẩm trên địa bàn 
tỉnh Hải Dương năm 2022.

670/KH-SNN-QLCL 10/5/2022

2
Kế hoạch triển khai tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực 
nông nghiệp theo quy định tại Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 
của Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2022.

682/KH-SNN-QLCL 12/5/2022

3 Công văn hướng dẫn, đôn đốc triển khai Kế hoạch thực hiện công tác đảm bảo chất 
lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022.

696/SNN-QLCL 16/05/2022

4 Báo cáo công tác tổ chức thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

635/BC-SNN-QLCL 04/05/2022

5 Kế hoạch về triển khai thực hiện Chương trình Quốc gia phòng, chống Dại, giai đoạn 
2022 – 2030 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 1289/KH-UBND 11/5/2022

6 Kế hoạch lấy mẫu đánh giá bảo hộ sau tiêm phòng vắc xin vụ Xuân năm 2022. 26/KH-CCTY 13/4/2022



7 Thông báo kế hoạch tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật 
về quản lý thuốc thú y đợt 1 năm 2022. 24/TB-CCTY 12/4/2022

8
Công văn phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh bạc lá đốm sọc hại lúa xuân 
năm 2022 120/TTBVTV 11/5/2022

9
Công văn tăng cường kiểm soát đối với một số hoạt chất thuốc BVTV sử dụng 
cho vải 122/TTBVTV 14/5/2022

10 Kế hoạch thực hiện công tác Quan trắc, cảnh báo, giám sát môi trường dịch 
bệnh trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2022 454/KH-SNN 30/3/2022

11
Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra duy trì điều kiện cơ sở sản xuất, 
ương dưỡng giống thủy sản và cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản, chế phẩm 
xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2022

608/KH-SNN 29/4/2022



        Biểu số 2

Kết quả phổ biến giáo dục pháp luật; thông tin truyền thông về chất lượng VTNN,                                                                             
an toàn thực phẩm tháng 5 năm 2022

STT Tên hoạt động / Sản phẩm truyền thông (*) Số lượng/buổi
Số người tham dự/đối tượng (người tiêu dùng/ 

sản xuất/người dân/cán bộ...)/phạm vi                     
bao phủ

I Phổ biến giáo dục pháp luật

1
Phối hợp 02 lớp với Hội nông dân tỉnh Hải Dương tổ chức 
chức chương trình tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ giám sát và 
phản biện xã hội, giám sát vật tư nông nghiệp năm 2022

02
300 người tham dự, đối tượng là cán bộ hội các 
xã phường thị trấn và nông dân tại 02 huyện 
Thanh Miện và Thanh Hà

2
Phối hợp với Trung tâm DVNN các huyện Gia Lộc, Bình 
Giang, Tứ Kỳ tổ chức tuyên truyền các văn bản quy phạm 
pháp luật về thuốc BVTV, phân bón và giống cây trồng

03 200 cơ sở buôn bán thuốc BVTV, phân bón và 
giống cây trồng

3

Tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm 
pháp luật về quản lý thuốc thú y đợt 1 năm 2022: huyện 
Tứ Kỳ, huyện Thanh Miện, huyện Ninh Giang, huyện 
Cẩm Giàng, Huyện Bình Giang, thành phố Hải Dương

06 400 người

4
Phối hợp với Tổng cục Thủy sản tổ chức  Hội thảo “ Chia 
sẻ kinh nghiệm về quản lý chất lượng và an toàn thực 
phẩm trong nuôi trồng thủy sản

01 80 người

5 Kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho lúa chiêm 
xuân 20 lớp 2000 người



6 Chăn nuôi gia cầm theo hướng an toàn sinh học 10 lớp

7 Chăm sóc và phòng trị bệnh trong nuôi trồng thủy sản (cá 
nước truyền thống) 10 lớp

II Thông tin, truyền thông 

1 01 Bản tin về việc khuyến cáo sử dụng thuốc BVTV cho 
vùng vải xuất khẩu 01 Đài truyền hình của tỉnh

2 Truyền hình về nội dung: Cải cách thủ tục hành chính 01 Mọi đối tượng

3 Phát tờ rơi, tài liệu về Dịch tả lợn Châu Phi 600 bộ Mọi đối tượng

4 Tuyên truyền về tháng hành động vì an toàn thực phẩm 
tỉnh Hải Dương năm 2022 04 tin bài Trang web của Sở NN& PTNT

5 Bài phóng sự tuyên truyền về liên kết sản xuất và tiêu thụ 
sản phẩm thủy sản 01 Đài truyền hình Hải Dương



       Biểu số 3

Kết quả sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, ATTP lũy kế đến tháng 5 năm 2022

Vùng trồng trọt được chứng nhận VietGAP và tương đương Vùng nuôi trồng thủy sản được chứng 
nhận VietGAP và tương đương

Trang trại và hộ chăn nuôi 
được chứng nhận 

VietGAHP và                       
tương đương

Diện tích 
Cà Phê 
(ha)/sản 
lượng 
(tấn)

DT chè 
(ha) 
/sản 

lượng 
(tấn)

Diện tích 
Lúa

(ha) /sản 
lượng 
(tấn)

Diện tích 
Rau, quả
(ha) /sản 

lượng (tấn)

DT 
khác
(ha) 
/sản 

lượng 
(tấn)

Tổng số cơ 
sở được 
chứng 

nhận/sản 
lượng (tấn)

DT 
tôm 

nước lợ 
(ha) 
/sản 

lượng 
(tấn)

Diện 
tích 

cá tra 
(ha) 
/sản 

lượng 
(tấn)

Diện tích 
khác (ha) 

/sản 
lượng 
(tấn)

Tổng số 
cơ sở 
được 

chứng 
nhận/ 

sản 
lượng 
(tấn)

Tổng số 
trang 

trại/sản 
lượng (tấn)

Tổng số hộ 
chăn 

nuôi/sản 
lượng (tấn)

1. Trong tháng

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Lũy kế đến nay

0 0 0
1.141,359/
12.258,01

0
1.039/

12.258,01
0 0

20,5/
679,3

05/679,3 71/300,1 0



                    Biểu số 4
Danh sách chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn lũy kế đến tháng 5 năm 2022

TT Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất 
ban đầu

Tên, địa chỉ cơ sở xử lý 
sau thu hoạch (sơ chế, 
chế biến, bảo quản, vận, 

chuyển,…)

Tên, địa chỉ nơi bán sản 
phẩm (Bán buôn, bán 

lẻ,…)
Loại sản phẩm

Cấp giấy xác 
nhận chuỗi 
cung ứng 

TPAT (Ngày, 
tháng, năm)

1
Vùng rau tại xã Hồng Lạc, 
huyện Thanh Hà (10 ha)

Công ty TNHH MTV rau, 
củ, quả an toàn Thanh Hà Siêu thị Big C Rau, củ, quả 08/11/2018 và 

12/12/2019

2
Công ty Cổ phần giống và 

thiết bị chăn nuôi Hưng 
Huy tại Cẩm Giàng - Hải 

Dương

Công ty Cổ phần giống và 
thiết bị chăn nuôi Hưng 

Huy, Cẩm Giàng,                   
Hải Dương

Công ty Cổ phần giống và 
thiết bị chăn nuôi Hưng 

Huy tại Cẩm Giàng,              
Hải Dương

Thịt lợn, giò, chả 28/11/2017

3
HTX Tân Minh Đức tại 

huyện Gia Lộc
HTX Tân Minh Đức                 

huyện Gia Lộc
HTX Tân Minh Đức tại 

huyện Gia Lộc Dưa thơm vân lưới 22/10/2019

4
Công ty TNHH Thương 
mại Dịch vụ Khánh Thọ, 

Tứ Kỳ

Công ty TNHH Thương 
mại Dịch vụ Khánh Thọ, 

Hải Dương

Công ty TNHH Thương 
mại Dịch vụ Khánh Thọ,  

TP Hải Dương

Cá rô đồng rim, ruốc cá 
rô đồng, bún cá rô đồng, 

bánh đa cá rô

28/6/2019
và 08/10/2019

5
Hợp tác xã Tân Minh Đức 

tại huyện Gia Lộc
Hợp tác xã Tân Minh Đức 

tại huyện Gia Lộc
Hợp tác xã Tân Minh Đức 

tại huyện Gia Lộc Quả dưa thơm vân lưới 22/10/2019

6
Hợp tác xã Dịch vụ nông 
nghiệp An Thanh, Tứ Kỳ

Hợp tác xã Dịch vụ nông 
nghiệp An Thanh, Tứ Kỳ

Hợp tác xã Dịch vụ nông 
nghiệp An Thanh, Tứ Kỳ Rươi, cáy 12/12/2019

7

Công ty cổ phần nông sản 
Hưng Việt

Thôn Phúc Tân, xã Gia Tân,  
Gia Lộc, Hải Dương

Công ty cổ phần nông sản 
Hưng Việt

ĐC: Thôn Phúc Tân, xã 
Gia Tân, Gia Lộc, Hải 

Dương

Công ty cổ phần nông sản 
Hưng Việt

ĐC: Thôn Phúc Tân, xã 
Gia Tân, Gia Lộc, Hải 

Dương

- Rau ăn lá (Bắp cải, cải 
thảo, xà lách xoăn, hành 
lá, một số rau ăn lá ngắn 

ngày)
- Rau ăn củ, hoa, quả (Súp 

lơ, su hào, cà chua

24/04/2020



                                                                                                                                                                         Biểu số 8
Kết quả giám sát chất lượng vật tư nông nghiệp trong tháng 5 năm 2022

STT Loại sản phẩm Tổng số mẫu lấy Số mẫu không đạt Kết quả xử lý khi phát 
hiện mẫu không đạt

1 Thuốc Bảo vệ thực vật 0 0
2 Thuốc thú y 0 0
3 Thức ăn chăn nuôi (bao gồm cả thủy sản) 0 0
4 Giống cây trồng 0 0
5 Giống vật nuôi 0 0
6 Phân bón 0 0
7 Chất xử lý cải tạo môi trường 0 0

8 Giống thủy sản 0 0

9 Mẫu máu giám sát: Dịch tả lợn châu Phi 60 mẫu gộp
(01 mẫu = 5 mẫu) 0

10 Lấy mẫu giám sát kiểm tra định lượng kháng 
thể Dịch tả lợn sau tiêm phòng vụ Xuân 120 mẫu đơn 0

11 Lâý mẫu phủ tạng phát hiện Cúm gia cầm 02 mẫu 0

12* Mẫu nước tại khu nuôi cá lồng và vùng nuôi 
trồng thủy sản tập trung tại:

06 mẫu gộp
(01 mẫu = 3 mẫu)

13* Lấy mẫu cá bệnh: 07 mẫu đơn

Ghi chú: 
12* Mẫu nước: Hàm lượng TSS và N-NO2

- trong nước cao vượt lần lượt 1,4 lần và 1,5 lần so với QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Các chỉ tiêu 
pH, DO, NH3, N-NH4

+, COD, Cd, Hg, Pb có giá trị nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép. Mật độ vi khuẩn Aeromonas tổng số và vi khuẩn hiếu khí 
tổng số lần lượt là 3,4x102 và 9,5x102 cfu/ml, mật độ vi khuẩn Streptococcus tổng số là 0 cfu/ml

13* Các mẫu cá đều bị nhiễm ký sinh trùng: Trùng quả dưa và sán lá đơn chủ: tỷ lệ bắt gặp là 100%.



Biểu số 11
Kết quả thanh, kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trong tháng 5 năm 2022

Thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch Thanh tra, kiểm tra đột xuất

Loại hình cơ sở Tổng 
số cơ 

sở

Số cơ 
sở vi 
phạm

Số cơ sở 
vi phạm 
bị phạt 
tiền / 

phạt bổ 
sung

Tổng số 
tiền phạt

(triệu 
đồng)

Hình phạt 
bổ sung

Tổng 
số cơ 

sở

Số cơ 
sở vi 
phạm

Số cơ sở 
vi phạm 
bị phạt 

tiền

Tổng số 
tiền phạt

(triệu 
đồng)

Hình 
phạt       

bổ sung

SX-KD Thức ăn chăn nuôi, 
thủy sản 0 0 0 0 Không có 0 0 0 0 Không có

SX-KD Thuốc bảo vệ thực vật 0 0 0 0 Không có 19 - - -

SX-KD Thuốc thú y, sản phẩm 
xử lý cải tạo môi trường thủy 
sản

0 0 0 0 Không có 0 0 0 0 Không có

SX-KD Phân bón 0 0 0 0 Không có 0 0 0 0 Không có

SX-KD giống cây trồng 0 0 0 0 Không có 0 0 0 0 Không có

SX-KD giống vật nuôi (bao 
gồm cả thủy sản) 0 0 0 0 Không có 0 0 0 0 Không có

Khác (bao gồm cả SX-KD hỗn 
hợp) 0 0 0 0 Không có 0 0 0 0 Không có

Tổng số 0 0 0 0 19 0 0 0



Biểu số 12
Thống kê số liệu hàng tháng về số vụ vi phạm bơm nước, tiêm thuốc an thần                                                                                        

vào gia súc, gia cầm trong tháng 5 năm 2022

Hình thức xử lý
Số vụ vi phạm (vụ) Số con vi phạm 

(con)/Kg vi phạm
TT Loại động vật

Trong 
tháng/06 

tháng/năm
Lũy kế

Trong 
tháng/06 

tháng/năm
Lũy kế

Tên và địa chỉ 
cơ sở vi phạm Phạt tiền 

(đồng) Khác
Cơ quan 

xử lý

Cột 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Trâu, bò 0 0 0 0 0 0 0

Lợn 0 0 0 0 0 0 0Bơm nước

Gia cầm 0 0 0 0 0 0 0

Trâu, bò 0 0 0 0 0 0 0Tiêm thuốc 
an thần Lợn 0 0 0 0 0 0 0
Hành vi 

khác 0 0 0 0 0 0 0



                                                                                                                                                                                                                                  Biểu số 13                
Biểu số 13.1. THÔNG TIN QUY HOẠCH CƠ SỞ GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM  THÁNG 5 NĂM 2022

Số CSGM lợn Số CSGM gia cầm Số CSGM trâu bò
TT

Lộ trình thực 
hiện

Đơn vị được giao quản 
lý thực hiện Theo quy 

hoạch
Đã đưa vào 

sử dụng
Theo quy 

hoạch
Đã đưa vào 

sử dụng
Theo quy 

hoạch
Đã đưa vào 

sử dụng

1 2019-2022

Công ty Cổ phần Nông 
trại Việt, thôn Quý 

Dương, xã Tân Trường, 
huyện Cẩm Giàng, tỉnh 

Hải Dương.
01 Đang xây 

dựng 01 Đang xây 
dựng 01 Đang xây 

dựng



              
                           Biểu số 14

TÌNH HÌNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TỈNH HẢI DƯƠNG THÁNG 5 NĂM 2022
1. Tình hình (1):

Tình hình nuôi trồng thủy sản
Tên loài 
thủy sản

Hình thức 
nuôi

Biến động 
diện tích 

nuôi

Biến động sản 
lượng nuôi

Giải 
thích 

Tình hình dịch bệnh thủy 
sản

Thuốc thú y 
đang sử dụng

Dịch bệnh nông 
nghiệp và thuốc 
BVTV sử dụng

Thức ăn đang 
sử dụng

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. Vùng NTTS tập trung: xã Minh Hòa huyện Kinh Môn

Cá rô 
phi, cá 
trắm 
cỏ,cá 
chép

Nuôi thâm 
canh và bán 
thâm canh

96 ha 6-9 tấn/ha

Thường xẩy ra vào tháng 
5-6,7, và tháng 8-9. Các 

bệnh chủ yếu do vi khuẩn, 
ký sinh trùng gây nên. Đặc 
biệt mùa nắng nóng xẩy ra 

ở cá Rô phi

Chủ yếu sử 
dụng Chế phẩm 
sinh học, thuốc 
sát khuẩn để xử 
lý môi trường

Chủ yếu thức 
ăn công nghiệp: 

cám Cargill, 
Kinh Bắc, 

Thăng Long..,

2. Vùng NTTS tập trung: xã Đoàn Kết huyện Thanh Miện

Cá rô 
phi, cá 
trắm 
cỏ,cá 
chép

Nuôi thâm 
canh và bán 
thâm canh

80 ha 7-10 tấn/ha

Thường xẩy ra vào tháng 
5-6, và tháng 8-9. Các bệnh 

chủ yếu do vi khuẩn, ký 
sinh trùng gây nên. Đặc 

biệt mùa nắng nóng xẩy ra 
ở cá Rô phi

Chủ yếu sử 
dụng Chế phẩm 
sinh học, thuốc 
sát khuẩn để xử 
lý môi trường

Chủ yếu thức 
ăn công nghiệp: 

cám Cargill, 
Kinh Bắc, 

Thăng Long,...

3. Vùng NTTS tập trung: xã Thạch Lỗi huyện Cẩm Giàng

Chủ yếu 
nuôi cá 
truyền 

thống: cá 
trắm 
cỏ,cá 

Bán thâm 
canh 53 ha 6-7 tấn/ha

Thường xẩy ra vào tháng 
5-6, và tháng 8-9. Các bệnh 

chủ yếu do vi khuẩn, ký 
sinh trùng gây nên. Đặc 

biệt mùa nắng nóng xẩy ra 
ở cá Rô phi

Chủ yếu sử dụng 
Chế phẩm sinh 
học, thuốc sát 
khuẩn để xử lý 

môi trường

Chủ yếu thức 
ăn công nghiệp: 

cám Cargill, 
Kinh Bắc, 

Thăng Long,..., 
sử dụng cỏ để 



chép, cá 
trôi..

nuôi cá trắm cỏ

4. Vùng NTTS tập trung: Liên chung Tam Kỳ - Đại Đức  huyện Kim Thành

Cá rô 
phi, cá 
trắm 
cỏ,cá 
chép

Nuôi thâm 
canh và bán 
thâm canh

110 ha 6-10 tấn/ha

Thường xẩy ra vào tháng 
5-6, và tháng 8-9. Các bệnh 

chủ yếu do vi khuẩn, ký 
sinh trùng gây nên. Đặc 

biệt mùa nắng nóng xẩy ra 
ở cá Rô phi

Chủ yếu sử dụng 
Chế phẩm sinh 
học, thuốc sát 
khuẩn để xử lý 

môi trường

Chủ yếu thức 
ăn công nghiệp: 

cám Cargill, 
Kinh Bắc, 

Thăng Long,...

5. Vùng NTTS tập trung: xã An Đức, Hoàng Hanh, Vạn Phúc huyện Ninh Giang

Cá rô 
phi, cá 
trắm 
cỏ,cá 

chép...

Nuôi thâm 
canh và bán 
thâm canh

105 ha 7-10 tấn/ha

Thường xẩy ra vào tháng 
5-6, và tháng 8-9. Các bệnh 

chủ yếu do vi khuẩn, ký 
sinh trùng gây nên. Đặc 

biệt mùa nắng nóng xẩy ra 
ở cá Rô phi

Chủ yếu sử dụng 
Chế phẩm sinh 
học, thuốc sát 
khuẩn để xử lý 
môi trường. Có 
sử dụng thuốc 
kháng sinh để 

chữa bệnh

Chủ yếu thức 
ăn công nghiệp: 

cám Cargill, 
Kinh Bắc, 

Thăng Long,...

6. Vùng NTTS tập trung: xã Tiên Động huyện Tứ Kỳ

Cá rô 
phi, cá 
trắm 
cỏ,cá 

chép...

Nuôi thâm 
canh và bán 
thâm canh

44 ha 6-8 tấn/ha

Thường xẩy ra vào tháng 
5-6, và tháng 8-9. Các bệnh 

chủ yếu do vi khuẩn, ký 
sinh trùng gây nên. Đặc 

biệt mùa nắng nóng xẩy ra 
ở cá Rô phi

Chủ yếu sử dụng 
Chế phẩm sinh 
học, thuốc sát 
khuẩn để xử lý 
môi trường. Có 
sử dụng thuốc 
kháng sinh để 

chữa bệnh

Chủ yếu thức 
ăn công nghiệp: 

cám Cargill, 
Kinh Bắc, 

Thăng 
Long,Hoàng 

Gia Việt



2. Đề xuất kế hoạch lấy mẫu (bệnh thủy sản) tháng kế tiếp:

Vùng nuôi/
Mã vùng nuôi

Loại mẫu thủy 
sản

Số mẫu 
theo kế 
hoạch 

Số mẫu dự 
kiến sẽ lấy Chỉ tiêu thay đổi Lý do

1. Vùng NTTS tập trung: 
xã Minh Hòa                   

huyện Kinh Môn

Cá rô phi, cá 
chép, cá trắm cỏ 0 0

2. Vùng NTTS tập trung: 
xã Đoàn Kết            

huyện Thanh Miện

Cá rô phi, cá 
chép, cá trắm cỏ 0 0

3. Vùng NTTS tập trung: 
xã Thạch Lỗi                   

huyện Cẩm Giàng

Cá rô phi, cá 
chép, cá trắm cỏ 0 0

4. Vùng NTTS tập trung: 
Liên chung Tam Kỳ - 

Đại Đức                        
huyện Kim Thành

Cá rô phi, cá 
chép, cá trắm cỏ 0 0

5. Vùng NTTS tập trung: 
xã An Đức, Hoàng Hanh, 

Vạn Phúc                        
huyện Ninh Giang

Cá rô phi, cá 
chép, cá trắm cỏ 0 0

6. Vùng NTTS tập trung: 
xã Tiên Động                   
huyện Tứ Kỳ

Cá rô phi, cá 
chép, cá trắm cỏ 0 0

7. Vùng nuôi cá lồng      
trên sông

Cá trắm, cá 
chép, cá nheo 

mỹ…
0 0



                   Biểu số 15

Biểu 15.1. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ địa phương tháng 5 năm 2022

TT Nội dung Số lớp Lượt người 
tham dự Ghi chú

1 Nghiệp vụ thẩm định, chứng nhận điều kiện đảm bảo ATTP nông lâm thủy sản 0 0

2 Nghiệp vụ lấy mẫu, phân tích sản phẩm nông lâm thủy sản 0 0

3 Nghiệp vụ giám sát, thanh tra, kiểm tra 0 0

4 Nghiệp vụ kiểm nghiệm, xét nghiệm 0 0



Biểu 15.2. Số lượng nhân sự địa phương tháng 5 năm 2022

Số lượng nhân sự năm hiện tại Kế hoạch nhân sự năm tiếp theo

Chia ra Chia raTT Lĩnh vực
Tổng cộng

Công chức LĐHĐ
Tổng cộng

Công chức LĐHĐ

1 Lãnh đạo đơn vị 03 03 0 03 03 0

2 Cán bộ làm công tác quản lý chất 
lượng nông lâm thủy sản 05 05 0 05 05 0

3 Cán bộ làm công tác kiểm nghiệm, 
xét nghiệm 0 0 0 0 0 0

4 Cán bộ làm công tác thanh tra 0 0 0 0 0 0

5 Cán bộ làm công tác tổng hợp,               
văn phòng, tài chính 0 0 0 0 0 0

6 Khác (nêu rõ vị trí nếu có) 0 0 0 0 0 0

Tổng cộng 08 08 0 08 08 0



           Biểu số 10

Kết quả triển khai Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 trong tháng 5 năm 2022

Tổng số cơ sở thuộc đối tượng 
triển khai Thông tư số 17                                       

(tính đến thời điểm báo cáo)

Số cơ sở ký cam 
kết trong tháng/ 
lũy kế đến thời 
điểm báo cáo

Số cơ sở được kiểm tra 
trong tháng/ lũy kế đến 

thời điểm báo cáo

Số cơ sở chưa đạt yêu 
cầu trong tháng/ lũy kế 
đến thời điểm báo cáo

Lý do chưa đạt                
yêu cầu

14.647 12.255 250/250 0
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