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KẾ HOẠCH
Đảm bảo ATTP, nâng cao chất lượng sản phẩm nông, lâm, thủy sản
trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện Si Ma Cai năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-SNN ngày 06/4/2022 của Sở Nông nghiệp
và PTNT về đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP), nâng cao chất lượng sản phẩm
nông, lâm, thủy sản trong lĩnh vực Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm
2022.
Ủy ban nhân dân huyện Si Ma Cai ban hành kế hoạch đảm bảo an toàn
thực phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm nông, lâm, thủy sản trong lĩnh vực
Nông nghiệp trên địa bàn huyện Si Ma Cai năm 2022, cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU
- Triển khai hiệu quả Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016, Chỉ thị số
17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 07-CT/TU ngày
14/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND
ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp và
phối hợp quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh Lào Cai và các văn bản chỉ
đạo của UBND tỉnh về công tác đảm bảo ATTP; Góp phần thực hiện có hiệu quả
các Chương trình, Đề án, chính sách của tỉnh về phát triển nông nghiệp hàng hóa,
quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản theo Nghị quyết 10-NQ/TU ngày
26/8/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa
tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
- Phát huy vai trò, trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các Đoàn thể
huyện, vai trò tiên phong của các doanh nghiệp, sự tham gia, hưởng ứng tích cực
của nhân dân trong huyện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về vệ sinh ATTP; giảm
thiểu ô nhiễm sinh học và tồn dư hóa chất, kháng sinh trong sản xuất, kinh doanh
thực phẩm nông sản.
- Nâng cao ý thức của người sản xuất, kinh doanh trong việc chấp hành các
quy định của Nhà nước về chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất
lượng đối với vật tư nông nghiệp và thực phẩm nông sản .
- Tạo bước đột phá trong xây dựng, phát triển các mô hình điểm về sản
xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ. Kiểm soát chặt chẽ chất lượng các mặt
hàng thực phẩm, đẩy mạnh việc áp dụng rộng rãi phần mềm nhận diện truy xuất
nguồn gốc điện tử gắn với hệ thống hỗ trợ xúc tiến thương mại các sản phẩm
nông nghiệp trên địa bàn huyện.
II. YÊU CẦU
- 100% các xã, thị trấn quy hoạch và phát triển các vùng sản xuất sản phẩm
chủ lực, sản phẩm tiềm năng đảm bảo ATTP. Phấn đấu 100% các sản phẩm chủ
lực của huyện được liên kết sản xuất và tiêu thụ; được hỗ trợ xây dựng thương

hiệu, gắn tem nhận diện truy xuất nguồn gốc điện tử, hỗ trợ xúc tiến thương mại,
quảng bá sản phẩm và tham gia thi sản phẩm OCOP cấp tỉnh.
- Trên 85% cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc
diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (cơ sở nhỏ lẻ) được UBND
các xã, thị trấn chỉ đạo tổ chức ký cam kết và kiểm tra việc duy trì đảm bảo
ATTP sau ký cam kết của cơ sở theo quy định.
- Phấn đấu tiếp tục kiểm soát tốt không để xảy ra vi phạm về ô nhiễm sinh
học, tạp chất, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh, sử
dụng chất cấm trong chăn nuôi, trồng trọt; cơ bản chấm dứt tình trạng kinh
doanh, sử dụng giống, phân bón, thuốc BVTV, chất cấm ngoài danh mục.
- 100% cán bộ làm công tác ATTP từ tuyến huyện đến xã, thị trấn được
đào tạo, tập huấn cập nhật kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ về ATTP. Phấn đấu
100% người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có kiến thức thực hành về
ATTP.
III. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, TRỌNG ĐIỂM
1. Công tác chỉ đạo điều hành
- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền với
công tác quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông nghiệp (VTNN), an toàn sản
phẩm nông lâm thủy sản. Đưa kết quả thực hiện công tác quản lý ATTP làm căn
cứ để xếp loại, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, thi đua khen thưởng hàng
năm của các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan.
- Chỉ đạo quy hoạch và phát triển các vùng sản xuất sản phẩm chủ lực, sản
phẩm tiềm năng đảm bảo ATTP, liên kết sản xuất và tiêu thụ; hỗ trợ xây dựng
thương hiệu, gắn tem nhận diện truy xuất nguồn gốc điện tử, hỗ trợ xúc tiến
thương mại, quảng bá sản phẩm và tham gia thi sản phẩm OCOP cấp tỉnh.
2. Thông tin, tuyên truyền về ATTP
- Xây dựng các chuyên mục tuyên truyền về quản lý chất lượng nông lâm
thủy sản; phối hợp với Hội nông dân huyện phổ biến, tuyên truyền kiến thức, quy
định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản thực phẩm chất
lượng, an toàn cho các Hội viên nông dân.
- Tăng cường phổ biến chính sách pháp luật; thông tin, truyền thông kịp
thời, chính xác về chất lượng, an toàn thực phẩm, tạo niềm tin cho người tiêu
dùng và nâng cao uy tín nông sản của huyện.
- Cấp phát cuốn bản tin xúc tiến thương mại cung cấp thông tin về tình
hình sản xuất, nhu cầu thị trường, giá cả hàng hóa nông sản cho các doanh
nghiệp, HTX, hộ nông dân sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản trên địa bàn
huyện.
3. Công tác kiểm tra
- Tăng cường quản lý, kiểm tra hướng dẫn sử dụng các loại vật tư đầu vào
cho sản xuất (giống, phân bón, thuốc BVTV) phù hợp với quy trình sản xuất và
tiêu chuẩn chất lượng. Quyết liệt chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà
nước về chất lượng giống, phân bón, vật tư nông nghiệp; Tăng cường phối hợp
giữa các cơ quan chức năng như ngành Nông nghiệp và PTNT, Quản lý thị
trường, Y tế, Công an huyện, Kinh tế - hạ tầng trong việc kiểm tra, giám sát.
Nhằm kịp thời phát hiện, điều tra xử lý triệt để các cơ sở tàng trữ, lưu thông,

buôn bán, sử dụng chất cấm, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y ngoài danh mục
được phép sử dụng, các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong
sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông, lâm, thủy sản.
- Tổ chức thẩm định, kiểm tra định kỳ, theo kế hoạch, đánh giá, phân xếp
loại cơ sở nông lâm thủy sản; tái kiểm tra cơ sở loại C và xử lý dứt điểm cơ sở tái
kiểm tra vẫn xếp loại C theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT; Tiếp tục
hướng dẫn UBND các xã, thị trấn tổ chức ký cam kết và tổ chức kiểm tra việc ký
cam kết đối với các cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện
ATTP.
- Tổ chức các đoàn kiểm tra đột xuất, kiểm tra liên ngành vào dịp tết
Nguyên đán, Lễ hội xuân, Tháng hành động vì ATTP, tết Trung thu năm 2022
theo kế hoạch của Ban chỉ đạo ATTP huyện. Chấm điểm, phân hạng, đánh giá và
tuyên dương các địa phương trong huyện có thành tích, làm tốt công tác quản lý
chất lượng nông, lâm, thủy sản. Công khai kết quả xử lý các cơ sở vi phạm, cơ sở
không thực hiện cam kết sản xuất an toàn cho người tiêu dùng biết để phòng
tránh cũng như giám sát.
4. Tổ chức liên kết sản xuất, quy hoạch, xây dựng các chuỗi nông sản
thực phẩm an toàn
- Đẩy mạnh quy hoạch và phát triển các vùng sản xuất tập trung ứng dụng
công nghệ cao đối với các sản phẩm chủ lực của huyện theo Nghị quyết số 22NQ/HU, ngày 01/11/2021 của của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Si Ma Cai về
Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa huyện Si Ma Cai giai đoạn 20212025 định hướng đến năm 2030.
- Tập trung liên kết phát triển sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chủ lực
hàng hóa trên cơ sở khai thác tiềm năng, lợi thế của huyện, đẩy mạnh ứng dụng
khoa học kỹ thuật; chuyển đổi đất trồng cây kém hiệu quả sang trồng cây có giá
trị kinh tế cao gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị sản xuất, tạo
sản phẩm sạch, an toàn; đa dạng sản phẩm, nâng cao giá trị sản phẩm và phát
triển bền vững nhằm đáp ứng nhu cầu thực phẩm cho tiêu dùng trong huyện,
trong tỉnh, các tỉnh lân cận.
5. Đẩy mạnh công tác chế biến và xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản
phẩm nông sản an toàn
- Thu hút, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ
nông sản trên địa bàn huyện theo nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày
04/12/2020 và Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐND ngày 04/12/2021 của Hội đồng
nhân dân tỉnh; Kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp, HTX
trong quá trình triển khai dự án.
- Định hướng hình thành hệ thống các cơ sở chế biến, phân phối, tiêu thụ
sản phẩm theo các vùng sản xuất tập trung để đáp ứng nhu cầu của thị trường,
giảm chi phí trung gian (vận chuyển, bảo quản,...) và tăng khả năng cạnh tranh
của sản phẩm. Xây dựng chỉ dẫn địa lý và thương hiệu sản phẩm theo chuỗi,
mang tính đặc hữu của địa phương; khuyến khích việc áp dụng các quy trình kỹ
thuật, hệ thống tiêu chuẩn kĩ thuật tiên tiến, truy xuất nguồn gốc sản phẩm từ
khâu nguyên liệu đến bàn ăn.
- Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản

phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ. Tăng cường phát triển thương mại điện tử,
đồng thời thực hiện tốt việc dự báo, thông tin thị trường để định hướng, khuyến
khích phát triển sản phẩm trên các sàn giao dịch thương mại điện tử lớn như:
Postmart.vn, Voso, Sendo… mở rộng thị trường, kết nối đưa nông sản địa
phương vào các chuỗi phân phối bán buôn, bán lẻ (siêu thị, cửa hàng tiện ích, khu
công nghiệp...). Duy trì vững chắc thị trường truyền thống, đẩy mạnh xúc tiến thị
trường mới, tiềm năng.
6. Phối hợp tổ chức lực lượng, nâng cao năng lực
Phối hợp với sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức các lớp tập huấn: (i) Nâng
cao năng lực, kiến thức QLNN về ATTP lĩnh vực nông nghiệp cho cán bộ BCĐ
ATTP tuyến huyện, xã và cơ sở SX, KD nông lâm thủy sản về nghiệp vụ, kỹ
năng trong tiếp nhận quản lý các cơ sở nông lâm thủy sản; giám sát, kiểm tra,
thanh tra chuyên ngành, xử lý vi phạm các quy định đảm bảo chất lượng vật tư
nông nghiệp, ATTP nông lâm thủy sản; (ii) sản xuất, sơ chế, kinh doanh thực
phẩm an toàn cho các hộ sản xuất thực phẩm ban đầu nhỏ lẻ, người có uy tín ở
cộng đồng.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
4.1. Phòng Nông nghiệp và PTNT
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị đôn đốc, kiểm tra, tổ chức triển khai
thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này đảm bảo hiệu quả.
- Hướng dẫn Ủy ban nhân các xã, thị trấn tổ chức triển khai ký cam kết đối
với cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
Kiểm tra công tác quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh không thuộc diện cấp Giấy
chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ
Nông nghiệp và PTNT được quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT
ngày 31/10/2018.
- Tổng hợp báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm về kết quả thực hiện, báo
cáo sở Nông nghiệp và PTNT.
4.2. Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp
- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ
của Kế hoạch này hiệu quả.
-Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho cơ sở chăn nuôi không
sử dụng chất cấm, lạm dụng chất kháng sinh; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đảm
bảo thời gian cách ly, an toàn, hiệu quả.
- Phối hợp với Ủy ban nhân các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, giám
sát tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi nhằm phát hiện kịp thời gia súc bị bệnh
không để dịch lây lan ra diện rộng.
4.3. Đội Quản lý thị trường số 3; Công an huyện
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện công tác kiểm tra,
kiểm soát vệ sinh ATTP, ngăn chặn việc sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng
kém chất lượng, hàng quá hạn sử dụng, hàng vi phạm các quy định về nhãn hàng
hóa; thuốc thú y, thuốc BVTV, thức ăn chăn nuôi, thủy sản, thực phẩm nhập lậu,
vi phạm các quy định về vệ sinh ATTP trên địa bàn huyện. Tăng cường kiểm tra,
xử lý hàng hóa là thực phẩm lưu thông qua biên giới và trên địa bàn huyện.
4.4. Trung tâm y tế huyện

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hiệu quả các đợt kiểm
tra liên ngành theo lĩnh vực phân cấp quản lý. Tiến hành kiểm tra, đánh giá chấm
điểm công tác quản lý ATTP của UBND các xã, thị trấn.
- Hướng dẫn, kiểm tra các nhà hàng, bếp ăn tập thể, trường học và người
dân trên địa bàn huyện trong việc lựa chọn, sử dụng thực phẩm nông lâm thủy
sản an toàn.
4.5. Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thông
Tăng cường thời lượng phát các phóng sự, chuyên mục về ATTP nhằm phổ
biến kiến thức, quy định pháp luật, giới thiệu về các mô hình, tổ chức, cá nhân
điển hình tiên tiến trong việc đảm bảo ATTP, nâng cao chất lượng sản phẩm
nông, lâm, thủy sản.
4.6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện và các Đoàn thể huyện
Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức hội cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ
biến, giáo dục pháp luật về đảm bảo chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP vì
sức khỏe cộng đồng phát triển bền vững; vận động người dân tham gia giám sát,
phát hiện, tố giác các trường hợp vi phạm về đảm bảo ATTP trong sản xuất, kinh
doanh sản phẩm nông lâm thủy sản; sản xuất, kinh doanh VTNN kém chất lượng
hoặc sử dụng hóa chất, kháng sinh, thuốc bảo vệ thực vật cấm, giả, ngoài danh
mục với các cơ quan quản lý chuyên ngành cũng như chính quyền các cấp để
ngăn chặn và xử lý kịp thời.
4.7. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan và các xã, thị trấn trong hoạt
động quản lý, giám sát, kiểm tra việc đảm bảo ATTP, giám sát các tổ chức, cá
nhân tham gia cung ứng thực phẩm an toàn cho bếp ăn tập thể trường học trên địa
bàn huyện Si Ma Cai.
- Xây dựng các mô hình nông nghiệp xanh, sạch trong trường học để tuyên
truyền đến đông đảo học sinh về đảm bảo ATTP; đồng thời, đẩy mạnh tăng
cường tuyên truyền các quy trình sản xuất an toàn, các văn bản quy phạm pháp
luật về chất lượng VTNN và ATTP trong trường học.
4.8. Phòng Kinh tế- hạ tầng
- Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực
ngành quản lý; tăng cường kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn việc kinh doanh hàng
thực phẩm giả, hàng kém chất lượng, hàng quá hạn sử dụng, hàng vi phạm quy
định về nhãn hàng hóa, có nguồn gốc nhập lậu và gian lận thương mại.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hội nghị về xúc
tiến thương mại, kết nối sản xuất - tiêu thụ sản phẩm an toàn và quảng bá sản
phẩm an toàn gắn với chương trình OCOP.
4.9. UBND các xã, thị trấn
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo
nội dung phân công, phân cấp tại Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 09/12/2020
của UBND tỉnh về Phân công, phân cấp và phối hợp quản lý nhà nước về an toàn
thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
- Triển khai ký cam kết theo Thông tư số 17/2018/TT-BNN&PTNT ngày
31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định phương thức quản lý điều
kiện đảm bảo 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;
Kiểm tra việc thực hiện ký cam kết theo quy định; quản lý an toàn thực phẩm đối
với các cơ sở đã ký cam kết.
- Định kỳ trước ngày 15 hàng tháng, UBND các xã, thị trấn báo cáo UBND
huyện (qua phòng Nông nghiệp và PTNT) tổng hợp báo cáo sở Nông nghiệp và
PTNT.
Trên đây là Kế hoạch đảm bảo ATTP, nâng cao chất lượng sản phẩm nông,
lâm, thủy sản lĩnh vực Nông nghiệp trên địa bàn huyện Si Ma Cai năm 2022. Ủy
ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn
triển khai tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
-TT:.HU, HĐND, UBND huyện;
KT. CHỦ TỊCH
- Các cơ quan: NN&PTNT, TT. Y tế, Đội QLTT số 3,
PHÓ CHỦ TỊCH
Giáo dục và ĐT, Kinh tế - HT, Công an huyện,
TT. DVNN, TT. Văn hóa, TT-TT;
- Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.
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