UỶ BAN NHÂN DÂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH THANH HÓA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: 3599 /SNN&PTNT-QLCL

Thanh Hoá, ngày 17 tháng 9 năm 2020

V/v báo cáo kết quả phối hợp
thực hiện chương trình 526.

Kính gửi: Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.
Thực hiện Công văn số 5925/BNN-QLCL ngày 28/8/2020 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo kết quả phối hợp thực hiện
chương trình 526, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa báo cáo
kết quả thực hiện Chương trình 526, giai đoạn 2017-2020 như sau:
A. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHỐI HỢP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

I. Kết quả phối hợp triển khai chương trình
1. Công tác tham mưu
- Căn cứ Chương trình phối hợp số 526/CTPH-CP-HNDVN-HLHPNVN
của Chính phủ và Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam về
việc tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì
sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017-2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham
mưu cho UBND tỉnh ban hành Công văn số 372/UBND-NN ngày 10/01/2018 chỉ
đạo các Sở, ngành, UBND cấp huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên
quan để triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo kịp thời, hiệu quả.
- Ngày 30/08/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội Nông dân tỉnh Thanh
Hóa đã ký Quy chế phối hợp số 32-QCPH/UBND-HNDT về phối hợp hoạt động
và mối quan hệ công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Hội Nông dân
tỉnh Thanh Hóa. Vì vậy, khi Chính phủ ký với Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên
hiệp phụ nữ Việt Nam, Ủy ban nhân dân và Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa không
ký chương trình phối hợp riêng vì việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực
phẩm là nhiệm vụ chính trị của các cấp Hội Nông dân trong tỉnh và đang triển
khai thực hiện trong những năm qua.
(Có Phụ lục 1 kèm theo)
2. Công tác chỉ đạo
Sở Nông nghiệp và PTNT đã quán triệt các đơn vị trực thuộc căn cứ chức
năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai các chương trình phối hợp với Hội
Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh
doanh nông sản thực phẩm an toàn.
3. Công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách và tập huấn,
vận động người dân, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ
tuân thủ quy định đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP)

- Biên soạn tài liệu tập huấn, phổ biến kiến thức, tuyên truyền về sản xuất,
kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn, cử cán bộ chuyên môn tham gia làm
giảng viên tại các lớp tập huấn do các Hội tổ chức, kết quả đã tổ chức 1.364 lớp
tập huấn, 826 cuộc hội thảo về ATTP với gần 200.000 lượt người tham dự.
- Chủ trì, phối hợp với Hội nông dân tỉnh, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ
chức tập huấn, tuyên truyền về nội dung các chủ trương của Đảng, chính sách,
pháp luật và các qui định của Nhà nước về ATTP; hướng dẫn áp dụng quy trình
thực hành sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn cho hội
viên Hội Nông dân, hội viên Hội Phụ nữ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Kết quả:
đã tổ chức 25 lớp tập huấn cho 3.400 hội viên Hội Nông dân, hội viên Hội Phụ
nữ trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.
- Phối hợp với các tổ chức Hội đưa nội dung tuyên truyền về ATTP vào hội
thi “Nhà nông tài giỏi” và tạp chí Thông tin Nông dân Thanh Hóa; chỉ đạo các
cấp hội cơ sở tổ chức cho 489.311 hộ hội viên ký cam kết sản xuất, kinh doanh
đảm bảo ATTP; phát động phong trào “Nông dân nói không với thực phẩm bẩn",
phong trào “Không sản xuất rau không an toàn, không giết mổ gia súc, gia cầm
không an toàn, không kinh doanh phụ gia thực phẩm không có trong danh mục”;
phát hành 8.000 cuốn Thông tin phụ nữ với chủ đề “Phụ nữ Thanh Hóa thực hiện
vệ sinh ATTP vì sức khỏe cộng đồng”, 21.100 tờ rơi, 1.415 đĩa CD truyền thông
về ATTP, 46.900 bản cam kết thực hiện đảm bảo ATTP; tổ chức Hội thi “Phụ nữ
Thanh Hóa với vệ sinh ATTP”, 10 “Phiên chợ truyền thông nói không với thực
phẩm bẩn”, 05 hội thi và 18 cuộc truyền thông ngày hội “Cơm ngon con khỏe”;
tổ chức ngày phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp với chủ đề “Phụ nữ Thanh Hóa với vệ
sinh ATTP”.
- Phối hợp tham dự Hội nghị đối thoại chính sách về ATTP do Trung ương
Hội nông dân Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức tại Thành phố
Thanh Hóa năm 2019.
(Có Phụ lục II kèm theo)
Thông qua các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, đã nâng cao vai trò, trách
nhiệm của các tổ chức Hội trong việc tham gia đảm bảo an toàn thực phẩm, tạo
chuyển biến trong nhận thức cho cán bộ, hội viên Hội Nông dân, Hội Phụ nữ,
nông dân về vai trò của ATTP trong phát triển kinh tế xã hội và sự phát triển của
giống nòi.
4. Công tác phổ biến nhân rộng mô hình sản xuất an toàn, gương điển
hình tiến tiến trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản an toàn
Phối hợp hướng dẫn, vận động xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh
thực phẩm an toàn do cán bộ, hội viên làm chủ cụ thể: xây dựng 480 mô hình
“Chi hội phụ nữ tự quản về ATTP”; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây
dựng gia đình “5 không, 3 sạch” và “Vệ sinh ATTP vì sức khỏe gia đình và cộng
đồng”; mô hình tổ hợp tác chăn nuôi dê sinh sản, “Vườn rau sạch tại cộng đồng”,
“Bếp ăn sạch”, “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, gian hàng giới thiệu
sản phẩm an toàn của hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ; mô hình liên kết sản xuất

chăn nuôi gà an toàn sinh học theo chuỗi giá trị, trồng dưa Lê thơm cao cấp, rau
quả hữu cơ công nghệ cao của hội viên Hội Nông dân (Có Phụ lục III kèm theo).
5. Công tác tăng cường giám sát của các cấp Hội, kịp thời phát hiện,
biểu dương các điển hình sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản an toàn
cũng như lên án các trường hợp vi phạm quy định về đảm bảo ATTP
- Phối hợp, tham gia làm việc với Đoàn giám sát của Trung ương Hội Liên
hiệp Phụ nữ Việt Nam năm 2018 về giám sát thực hiện trách nhiệm quản lý nhà
nước của UBND tỉnh Thanh Hóa về ATTP theo Kế hoạch số 404/KH-ĐCT của
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ thành viên của các đoàn giám sát do Hội nông
dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ trì thực hiện giám sát công tác đảm bảo
an toàn thực phẩm tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, cụ thể:
+ Tham gia Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh
Thanh Hoá về việc thực hiện Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 6/9/2016 của UBND
tỉnh về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP tại 27 huyện, thị
xã, thành phố và 58 cơ sở trên địa bàn tỉnh.
+ Phối hợp với Hội Nông dân tỉnh giám sát việc thực hiện pháp luật về quản
lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng phân bón, thuốc BVTV tại 19 huyện, thị xã,
thành phố và 32 cơ sở trên địa bàn tỉnh.
Qua công tác giám sát đã tham gia góp ý cho các tổ chức, cá nhân sản xuất,
kinh doanh khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác dảm bảo an toàn thực
phẩm, đồng thời có ý kiến đề xuất đối với các cơ quan quản lý nhà nước thực
hiện tốt công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn quản lý.
(Có Phụ lục IV kèm theo)
6. Công tác hỗ trợ người dân, cơ sở sản xuất liên kết sản xuất và kinh
doanh nông lâm thủy sản quảng bá giới thiệu sản phẩm, xây dựng thương
hiệu sản phẩm an toàn
- Phối hợp với Hội nông dân, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh hướng dẫn, giúp đỡ
các hội viên là các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản tham
gia các Hội nghị kết nối cung cầu nông sản thực phẩm an toàn tỉnh, phần mềm
kết nối cung cầu, nông sản thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa, tạo cơ hội giao
thương, kết nối, quảng bá thương hiệu sản phẩm, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh,
tiêu thụ thực phẩm an toàn.
- Hàng năm, phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức Ngày Phụ nữ
sáng tạo - khởi nghiệp với chủ đề “Phụ nữ Thanh Hóa với vệ sinh an toàn thực
phẩm”, đã giới thiệu 114 gian hàng với trên 1.600 mặt hàng nông sản thực phẩm
an toàn trên địa bàn tỉnh cũng như các tỉnh ngoài. Thông qua Ngày phụ nữ sáng
tạo - khởi nghiệp đã lựa chọn các sản phẩm, ý tượng sáng tạo gắn ATTP để biểu
dương tôn vinh; hỗ trợ chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và cung ứng vật tư đầu vào
hình thành chuỗi liên kết bao tiêu sản phẩm cho các hội viên tham gia sản xuất;
kết nối cung cầu, tiêu thụ sản phẩm với Công ty cổ phần Dạ Lan, Siêu thị

Coopmart; phối hợp tổ chức Phiên chợ cuối tuần tại Coop Mart nhằm tìm kiếm trị
trường, giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng.
- Phối hợp tổ chức Hội nghị “Giao lưu, chia sẻ các mô hình hoạt động hiệu
quả trong sản xuất kinh doanh đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi
trường”, biểu dương, tôn vinh 165 mô hình, điển hình, qua đó tạo sức lan tỏa
trong cộng đồng.
II. Đánh giá kết quả phối hợp triển khai
1. Kết quả đạt được
Sau 03 năm thực hiện Chương trình phối hợp đã góp phần nâng cao hiệu
lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền và các ngành chức năng,
trong công tác quản lý ATTP; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách
nhiệm về công tác đảm bảo ATTP của cán bộ, đảng viên, người quản lý, hội viên
các tổ chức Hội và người tiêu dùng thực phẩm. Tính tự giác và ý thức chấp hành
các quy định của pháp luật của các hội viên tham gia sản xuất, kinh doanh trong
việc đảm bảo chất lượng ATTP nông sản, thực phẩm đã có nhiều chuyển biến
tích cực. Các phong trào thi đua, mô hình, điển hình tốt về ATTP được phát huy,
đẩy mạnh và đông đảo cán bộ, hội viên các tổ chức Hội hưởng ứng tham gia.
2. Tồn tại, hạn chế
Chưa có kế hoạch cụ thể hàng năm để thực hiện các nội dung tại Chương
trình phối hợp về việc tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực
phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng.
3. Bài học kinh nghiệm
Thứ nhất, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính
quyền, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị
trong thực hiện các chương trình phối hợp.
Thứ hai, bám sát mục đích yêu cầu của Chương trình phối hợp để xây
dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ.
Thứ ba, tăng cường quan hệ phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan,
đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ.
III. Kiến nghị, đề xuất
1. Với Chính phủ
Tiếp tục xây dựng và thực hiện Chương trình phối hợp của Chính phủ và
Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam về đảm bảo an toàn
thực phẩm trong tình hình mới.
2. Với Bộ Nông nghiệp và PTNT
Chủ trì biên soạn và phát hành bộ tài liệu tuyên truyền, phổ biến kiến thức,
quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; tài
liệu hướng dẫn, phổ biến kinh nghiệm về mô hình, quy trình sản xuất, kinh doanh
và tổ chức liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn cho hội viên các
tổ chức Hội ở địa phương.

B. ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI GIAI ĐOẠN TIẾP THEO

Đề xuất thiết lập Chương trình phối hợp mới của Chính phủ và Hội Nông
dân Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam về đảm bảo an toàn thực phẩm
cho phù hợp với định hướng phát triển trong giai đoạn mới.
Kính gửi Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, QLCL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Viết Thái

PHỤ LỤC
(Kèm theo công văn số: 3599 /SNN&PTNT-QLCL ngày 17 tháng 9 năm 2020
của Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa)
Phụ lục I: Danh mục văn bản tham mưu, chỉ đạo điều hành trong việc phối
hợp thực hiện Chương trình 526
Ngày ban
TT
Số hiệu văn bản
Tên văn bản
hành
Chương trình phối hợp giữa Ủy ban
nhân dân tỉnh và Mặt trận tổ quốc về
110/CTrPH/UBND1 chương trình phối hợp vận động và
21/7/2016
MTTQ
giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm
giai đoạn 2016-2020
Quy chế phối hợp số về phối hợp hoạt
động và mối quan hệ công tác giữa Ủy 32-QCPH/UBND2
30/8/2017
ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Hội
HNDT
Nông dân tỉnh Thanh Hóa
Công văn về chỉ đạo các Sở, ngành,
UBND cấp huyện, thị xã, thành phố và
3 các đơn vị có liên quan đề triển khai
372/UBND-NN
10/01/2018
thực hiện Chương trình đảm bảo kịp
thời, hiệu quả
Phụ lục II: Kết quả phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách và tập huấn,
vận động cơ sở SXKD tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm
STT

Tên hoạt động / Sản
phẩm truyền thông

Số lượng

Số người tham
dự/đối tượng

I

Phổ biến giáo dục pháp
luật, tập huấn ATTP và

1

Hội nghị, hội thảo

826 buổi

200.000 người là hội
viên các tổ chức Hội

2

Tập huấn

1.389 lớp

109.120 người là hội
viên các tổ chức Hội

II

Thông tin, truyền thông

1

Tạp chí

Quyển

8.000

2

Tờ rơi

Tờ

21.100

3

Đĩa CD

Đĩa

1.415

4

Hội thi, phiên chợ

Buổi

33

Phụ lục III: Công tác phối hợp phổ biến nhân rộng mô hình sản xuất an
toàn, gương điển hình tiến tiến trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy
sản an toàn
STT

Nội dung

Quy mô sản xuất kinh doanh
(diện tích, sản lượng, số lao động…)

1

Mô hình được nhân rộng:
480 mô hình

Quy mô trung bình mỗi mô hình trồng
trọt là 01 ha; sản lượng đạt 50 tấn/năm;
số lao động tham gia từ 5-8 người; mô
hình chăn nuôi với tổng đàn với: 30
con gia súc/500 con gia cầm; sản lượng
đạt 2,4 tấn/năm; số lao động tham gia
từ 5-8 người.

2

Gương điển hình tiên tiến

165 điển hình tiên tiến

Phụ lục IV: Công tác giám sát kết quả triển khai thực tế tại các địa phương
STT

1

2

Nội dung giám sát

Số cơ sở được giám sát

Phối hợp với Hội Nông dân
Thực hiện giám sát đối với
tỉnh giám sát việc thực hiện
19 UBND các huyện, thị xã,
pháp luật về quản lý, sản xuất,
thành phố và tại 32 cơ sở
kinh doanh, sử dụng phân bón,
trên địa bàn tỉnh
thuốc BVTV
Tham gia Đoàn giám sát việc
thực hiện Chỉ thị số 25/CTUBND ngày 6/9/2016 của Thực hiện giám sát đối với
UBND tỉnh về việc tăng cường 27 UBND các huyện, thị xã,
trách nhiệm quản lý nhà nước
thành phố và tại 58 cơ sở
về an toàn thực phẩm tại các
trên địa bàn tỉnh
huyện của Ban Thường vụ Hội
liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Ghi
chú

