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CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
Số: 149/QLCL-CL
Về việc sơ chế, đóng gói hàng hóa tại
nguồn trước khi đưa về 03 chợ đầu mối
tại thành phố ồ Chí Minh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
An Giang, ngày 30 tháng 10 năm 2018

ính g i:
- Chi cục hủy sản;
- Chi cục Chăn nuôi và hú y;
- Chi cục rồng trọt và Bảo vệ thực vật;
- Chi cục iểm lâm;
- rung tâm iống thủy sản;
- rung tâm huyến nông.
hực hiện chương trình ợp tác Thương mại giữa hành phố ồ Chí Minh
với các tỉnh, thành giai đoạn 2016 – 2020, Sở Công thương Thành phố ồ Chí
Minh sẽ tập trung triển khai công tác kiểm tra chất lượng, sơ chế hàng hóa nông
sản có nguồn gốc từ các tỉnh, thành đang phân phối tại ba chợ đầu mối, góp phần
kéo giảm lượng rác thải đưa vào thành phố, đồng thời đảm bảo việc tiến tới truy
xuất nguồn gốc hàng hóa sản phẩm, làm cơ sở quan trọng để xây dựng ba chợ đầu
mối trở thành trung tâm bán buôn, xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm. Dự kiến
đến thời điểm 31/12/2018 cơ bản hoàn thành việc hàng hóa đưa vào chợ đã được
sơ chế, đóng gói; nghiêm cấm việc kinh doanh hàng hóa chưa được sơ chế, đóng
gói, không rõ nguồn gốc xuất xứ theo công văn số 6611/SCT-QLTM ngày 06
tháng 9 năm 2018 của Sở Công thương
CM (công văn đính kèm).
hực hiện chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và hát triển nông thôn giao Chi cục
Quản lý chất lượng Nông lâm sản và hủy sản đầu mối phối hợp thông tin đến
doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh biết yêu cầu của Sở Công thương
hành phố ồ Chí Minh về việc sơ chế, đóng gói hàng hóa tại nguồn trước khi
đưa về 3 chợ đầu mối tại
CM.
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và hủy sản đề nghị Chi cục
hủy sản, Chi cục iểm lâm, Chi cục Chăn nuôi và hú y, Chi cục rồng trọt và
Bảo vệ thực vật, rung tâm huyến nông, rung tâm iống thủy sản giúp triển
khai tuyên truyền, thông tin đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, thương nhân cung
ứng hàng hóa rau, củ, quả, nông thủy sản (thuộc phạm vi quản lý) nắm được chủ
trương của thành phố ồ Chí Minh để có sự chuẩn bị và phối hợp triển khai thực
hiện việc sơ chế và đóng gói hàng hóa tại trang trại, nông trại, cơ sở nuôi, trồng;
đảm bảo đến thời điểm 31/12/2018, hàng hóa trước khi đưa về 03 chợ đầu mối tại
thành phố ồ Chí Minh đều đã được sơ chế, đóng gói.
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Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và hủy sản đề nghị Chi cục
hủy sản, Chi cục iểm lâm, Chi cục Chăn nuôi và hú y, Chi cục rồng trọt và
Bảo vệ thực vật, rung tâm huyến nông, Trung tâm iống thủy sản quan tâm
phối hợp thực hiện./.
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