ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÀM THUẬN BẮC
Số: 2547 /UBND-KT
V/v đẩy mạnh việc quản lý vật tư
nông nghiệp và năm cao điểm
hành động vệ sinh an toàn thực
phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp
trên địa bàn huyện.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hàm Thuận Bắc, ngày 01 tháng 9 năm 2017

Kính gửi:
- Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2014 của Bộ Nông
nghiệp & PTNT, quy định điều kiện bảo đảo an toàn thực phẩm và phương thức quản
lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ; Quyết định số 3297/QĐ-UBND ngày
09/10/2014 của Ủy ban nhân nhân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Chương trình
Quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông, thủy sản trọng điểm trên địa bàn tỉnh
đến 2020; Quyết định số 3251/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 của UBND tỉnh Bình
Thuận, Ban hành Quy định cơ quan kiểm tra vật tư nông nghiệp và quản lý an toàn
thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp & Phát
triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Quyết định số 911/QĐ-UBND ngày
10/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc Ban hành Kế hoạch Năm cao điểm hành
động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình
Thuận năm 2017;
Ngày 05/6/2017, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 120/KH-UBND, năm
cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa
bàn huyện năm 2017. Để tiếp tục thực hiện đạt được mục tiêu theo kế hoạch đề ra,
UBND huyện yêu cầu phòng Nông nghiệp & PTNT và UBND các xã, thị trấn đẩy
mạnh triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:
1. Phòng Nông nghiệp & PTNT:
- Tổ chức thống kê, rà soát lập danh sách cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư
nông nghiệp và sản phẩm nông sản, thủy sản thuộc đối tượng quản lý trên địa bàn
huyện. Thời gian hoàn thành trước ngày 25/9/2017.
- Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ tại Quyết định số 8401/QĐ-UBND
ngày 15/8/2017 của Chủ tịch UBND huyện, về việc thành lập Đoàn Kiểm tra, phân
loại cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện, kịp thời báo cáo
kết quả cho UBND huyện xem xét, chỉ đạo.
- Tiếp tục phối hợp với các ngành có liên quan rà soát các quy định của pháp
luật đề xuất UBND huyện thành lập Đoàn Kiểm tra để kiểm tra chất lượng vật tư
nông nghiệp và điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản; xem đây
là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên để phục vụ tốt sản xuất nông nghiệp và nâng
cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Sau mỗi đợt kiểm tra, báo cáo kết quả cho

UBND huyện và Sở Nông nghiệp & PTNT (Thông qua Chi cục Quản lý Chất lượng
Nông lâm thủy sản) để theo dõi, chỉ đạo.
2. UBND các xã, thị trấn:
- Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, triển khai đầy đủ, kịp thời các
văn bản quy phạm pháp luật, các quyết định, văn bản chỉ đạo về công tác quản lý chất
lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm tại địa phương;
- Tiếp tục tổ chức cho các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ, lẻ thuộc địa bàn quản lý
ký bản cam kết sản xuất thực phẩm an toàn và tổ chức kiểm tra việc thực hiện các nội
dung đã cam kết của các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ, lẻ theo quy định tại Thông tư số
51/2014/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn.
Yêu cầu Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT và Chủ tịch UBND các xã, thị
trấn thực hiện tốt nội dung trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT: Huyện ủy, HĐND huyện;
- Chủ tịch, Phó CT UBND huyện (đ/c Thạch);
- Phòng Kình tế- Hạ tầng;
- Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện;
- Trạm Trồng trọt & BVTV;
- Trạm Chăn nuôi & Thú ý;
- Chánh, Phó VP (đ/c Đức);
- Lưu: VT, KT.
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