
 

 

UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1022/SNNPTNT-TTr   An Giang, ngày 09 tháng 6 năm 2022 

V/v triển khai đường dây nóng tiếp 

nhận, xử lý thông tin về VTNN, ATTP 

 

 

 Kính gửi:  

  - Văn phòng Sở, Thanh tra Sở; 

  - Chi cục: Trồng trọt và BVTV, Chăn nuôi  và Thú y, 

Thủy sản, QLCL NLS và Thủy sản; 

  - Trung tâm Khuyến nông; 

  - Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh VTNN và 

ATTP. 

    

 Thực hiện Thông báo số 62/TB-VPUBND ngày 08/3/2022 của Văn phòng 

UBND tỉnh Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư tại Hội nghị 

Tổng kết hoạt động ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2021 và triển 

khai kế hoạch năm 2022. 

Trước tình vật tư nông nghiệp (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thực ăn 

chăn nuôi, thuốc thú y, thú y – thủy sản) tiếp tục biến động tăng giá. Bên cạnh vẫn 

còn xảy ra hành vi sản xuất thực phẩm sử dụng phụ gia ngoài danh mục, chất cấm. 

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về chất lượng vật tư nông 

nghiệp, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản. Sở Nông nghiệp 

và PTNT đề nghị cơ quan, đơn vị tổ chức, cá nhân thực hiện nội dung sau: 

1/. Đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh VTNN và ATTP 

Tiếp nhận, thực hiện công bố đường dây nóng theo ngành nghề kinh doanh, 

tổ chức niêm yết tại địa điểm phù hợp tạo thuận lợi cho người dân thực hiện quyền 

của mình theo quy định pháp luật. 

2/. Đối với Chi cục: Trồng trọt và BVTV, Chăn nuôi  và Thú y, Thủy 

sản, QLCL NLS và Thủy sản 

Chỉ đạo công chức, viên chức triển khai đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, 

kinh doanh vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền  quản lý để 

thực hiện; Đồng thời thường xuyên tổ chức giám sát đảm bảo việc niêm yết đường 

dây nóng được thông suốt, hiệu quả. 

3/. Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Trung tâm Khuyến Nông 

Giao Trung tâm Khuyến nông thực hiện đăng tải trên trang website của Sở 

Nông nghiệp và PTNT. 

Văn phòng Sở liên hệ Sở Thông tin và Truyền thông, Báo An Giang để 

đăng tải lên cổng thông tin điện tử của tỉnh, website Báo An Giang. 



 

 

Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị chức năng tăng cường 

kiểm tra chất lượng VTNN và ATTP, giám sát việc niêm yết đường dây nóng tại 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh. 

(đính kèm đường dây nóng tiếp nhận phản ánh chất lượng VTNN và 

ATTP). 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân sản 

xuất, kinh doanh VTNN và ATTP triển khai, thực hiện./. 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Hội Nông dân (phối hợp); 

- Đoàn Thanh niên (phối hợp); 

- Hội Liên hiệp phụ nữ (phối hợp); 

- Phòng KT/Phòng NN và PTNT (phối hợp);  

- Lưu: VT, TTr, TTH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Sĩ Lâm 
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