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KẾ HOẠCH  

Thực hiện lấy mẫu giám sát chất lượng thực phẩm nông lâm thủy sản  

trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022  

 

 Thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg, ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng 

chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới; 

Thực hiện Kế hoạch số 885/KH-UBND, ngày 15/4/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Cao Bằng về việc thực hiện bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng 

nông lâm thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 

2022; 

Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Bằng xây dựng kế hoạch thực 

hiện lấy mẫu giám sát chất lượng thực phẩm nông lâm thủy sản (đợt 1) tại chợ, cơ 

sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn các huyện, thành phố Cao Bằng, với những 

nội dung như sau:  

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm; 

giảm thiểu ô nhiễm sinh học và tồn dư hóa chất, phụ gia, chất bảo quản, kháng sinh 

trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm nông sản. 

- Giám sát thực phẩm nông lâm thuỷ sản trên diện rộng nhằm phát hiện và 

ngăn chặn kịp thời, xử lý dứt điểm sử dụng chất cấm trong chăn nuôi và lạm dụng 

kháng sinh trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; giảm thiểu vi phạm về tồn dư 

thuốc bảo vệ thực vật, chất bảo quản, phụ gia trong các sản phẩm thuộc phạm vi 

quản lý của ngành Nông nghiệp và PTNT, tạo niềm tin cho người tiêu dùng thực 

phẩm nông lâm thủy sản. 

- Phát hiện, ngăn chặn, cảnh báo, khuyến cáo kịp thời các trường hợp có nguy 

cơ gây ô nhiễm thực phẩm, nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm trong lĩnh lực nông 

nghiệp. 

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATTP, nâng cao nhận thức cho các tổ 

chức, cá nhân trong việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông sản.  

- Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân thực hiện đúng các quy định 

của pháp luật về sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn. 

- Phối hợp với Báo, Đài phát thanh truyền hình Cao Bằng kịp thời thông tin 

phản ánh tình hình sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm thực phẩm nông sản tại 

các chợ, cơ sở sản xuất, kinh doanh.  
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II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

-  Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức đợt lấy mẫu giám sát an toàn thực phẩm 

tại các chợ, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn các huyện thành phố. Cụ thể: 

 

TT 
Địa điểm 

 lấy mẫu 

Thời gian 

lấy mẫu 

Thịt 

lợn 

Thịt 

gà 

Thủy 

sản 

Rau, 

củ 
Quả Chè 

Lạp 

sườn 

Thị 

hun 

khói 

Măng 

khô 

1 Quảng Hòa 18/7/2022 4 4 4 4 4 
4 3 3 4 

2 Trùng Khánh 21/7/2022 4 4 4 4 4 4 3 3 4 

3 Thạch An 22/7/2022 4 4 4 4 4 4 3 3 4 

4 Nguyên Bình 25/7/2022 4 4 4 4 4 9 3 3 8 

5  Hòa An 26/7/2022 4 4 4 4 4 4 3 3 4 

6 T Cao Bằng 
27 - 

30/7/2022 
11 11 11 11 11 

25 35 35 26 

 
Tổng: 355 

mẫu 
 31 31 31 31 31 50 50 50 50 

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm 

thủy sản đã được lấy mẫu. 

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

Thời gian lấy mẫu: Từ ngày 18 tháng 7 năm 2022 đến ngày 30 tháng 3 năm 

2022. 

IV. KINH PHÍ 

- Nguồn kinh phí không tự chủ năm 2022: 58.930.000 đồng. Theo Quyết định 

số 376/QĐ-SNN, ngày 26  tháng 4 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn Cao Bằng về việc Phê duyệt Dự toán chi tiết Thực hiện đảm bảo an toàn 

thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản, xúc tiến thương mại trong 

lĩnh vực nông nghiệp năm 2022). 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Quản lý chất lượng Nông lâm và Thủy sản: Là đơn vị chủ trì 

triển khai thực hiện các nội dung kế hoạch. 

- Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, Ban quản lý Chợ 

Thành phố Cao Bằng để tổ chức thực hiện. 

- Thực hiện công tác chuyên môn và phối hợp với phòng Kế hoạch Tài chính 

thanh quyết toán nguồn kinh phí. 
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2. Văn phòng Sở. 

Căn cứ vào kế hoạch được phê duyệt, bố trí phương tiện phù hợp theo yêu cầu 

của kế hoạch đã đề ra. 

3. Phòng Kế hoạch Tài chính. 

Phối hợp với phòng Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản tổng hợp, 

hướng dẫn và thanh quyết toán các nguồn kinh phí trên. 

4. Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, thành phố, Ban quản lý chợ 

Thành phố Cao Bằng. 

Phòng Nông nghiệp và PTNT, Ban quản lý chợ thành phố Cao Bằng cử cán bộ 

phối hợp và tham gia cùng đoàn lấy mẫu của Sở Nông nghiệp và PTNT (Phòng Quản 

lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản) lấy mẫu tại các chợ, cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm nông sản trên địa bàn. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện lấy mẫu giám sát chất lượng thực phẩm nông 

lâm thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT 

Cao Bằng. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ về Sở Nông 

nghiệp và PTNT (qua Phòng Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản) theo 

địa chỉ: số 25, phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng; mail: quanlychatluongnonglamthuysan.snn@caobang.gov.vn; ĐT: 

02063756565  hoặc: 0947 446 747 (ông Lương Quang Nam – Cv Phòng QLCL 

NLS và Thủy sản) để cùng phối hợp giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Phòng NN và PTNT huyện Nguyên Bình,        

Quảng Hòa, Trùng Khánh, Thạch An; Hòa An; 

- Ban quản lý chợ Tp Cao Bằng, Đề Thám; 

- Phòng KHTC; 

- Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, QLCL. 

GIÁM ĐỐC 

 

  

 

 

Nguyễn Thái Hà 
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