
BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

–––––––––––– 
Số:             /BNN-QLCL 

V/v thực hiện Kế hoạch triển khai công tác 

hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––– 

             Hà Nội, ngày        tháng       năm 

 

 

Kính gửi:  

- Tổng cục Thủy sản; 

- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, Thú y, Bảo vệ thực vật, Quản 

lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Kinh tế hợp tác và Phát 

triển nông thôn; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh/thành phố trực thuộc 

Trung ương; 

- Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Đà 

Nẵng, Bắc Ninh.  

 

Ngày 31/12/2021, Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm 

đã ban hành Kế hoạch 2299/KH-BCĐTƯATTP ngày 31/12/2021 triển khai công tác 

hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2022. Đối với ngành nông nghiệp và phát triển 

nông thôn, hoạt động hậu kiểm bao gồm các hoạt động sau:  

1. Các hoạt động đã được cụ thể hóa tại văn bản quy phạm pháp luật:  

- Hoạt động thẩm định định kỳ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông 

lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định Thông tư 38/2018/TT-

BNNPTNT và Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT;  

- Hoạt động kiểm tra việc thực hiện nội dung đã cam kết đối với cơ sở 

không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP theo quy định tại 

Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT;  

- Hoạt động giám sát an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nông lâm thủy 

sản lưu thông, tiêu thụ trong nước theo Thông tư 08/2016/TT-BNNPTNT ngày 

01/6/2016; 

- Hoạt động thanh tra chuyên ngành đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm theo 

Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn; 

2. Các hoạt động thực hiện theo kế hoạch được cơ quan thẩm quyền phê 

duyệt: 

- Hoạt động kiểm tra liên ngành theo kế hoạch của Ban chỉ đạo liên ngành 

Trung ương về an toàn thực phẩm (Kế hoạch kiểm tra liên ngành trong dịp tết 
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Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022, Tháng hành động vì an toàn 

thực phẩm 2022); 

- Hoạt động kiểm tra, thanh tra việc tuân thủ các yêu cầu về điều kiện bảo 

đảm an toàn thực phẩm theo kế hoạch được cơ quan thẩm quyền phê duyệt đối 

với các cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm theo quy định tại điểm k, khoản 1, Điều 12 Nghị định số 15/2018/NĐ-

CP. 

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các cơ quan trực thuộc, 

các Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý An toàn thực phẩm Bắc Ninh, Đà Nẵng, 

Thành phố Hồ Chí Minh theo chức năng, nhiệm vụ được giao về quản lý an toàn 

thực phẩm của đơn vị nghiêm túc thực hiện các hoạt động hậu kiểm nêu trên theo 

các quy định, kế hoạch riêng lẻ được phê duyệt hoặc tích hợp, ban hành một kế hoạch 

hậu kiểm chung nhưng trong báo cáo định kỳ hàng tháng/sơ kết 6 tháng/tổng kết năm 

về kết quả thực hiện kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông 

nghiệp có đủ thông tin liên quan đến kết quả các hoạt động thuộc công tác hậu 

kiểm./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Bộ Y tế;  

- Lưu: VT, QLCL. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Nam 
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