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UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số: 1360/SNN-QLCL 

V/v tăng cường quản lý chất lượng, an 

toàn thực phẩm đối với sản phẩm chè 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày 23 tháng 8 năm 2019 

 

Kính gửi:  

- UBND các huyện, thành phố; 

- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; 

- Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản; 

- Trung tâm Khuyến nông; 

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm chè. 

 

Hiện nay, cây chè được xác định là cây công nghiệp mang lại hiệu quả kinh 

tế cao và cũng là một trong những cây trồng chủ lực trong chiến lược phát triển 

kinh tế của tỉnh. Để nâng cao chất lượng và an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh 

doanh chè, hằng năm, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành nhiều Văn bản đề 

nghị UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tăng cường công tác 

kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh chè thực hiện theo 

đúng quy trình kỹ thuật. Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn một số 

cơ sở chưa tuân thủ đúng quy định như: sử dụng thuốc bảo vệ thực vật chưa đảm 

bảo theo nguyên tắc 4 đúng; thu hái chè không đúng quy trình kỹ thuật; pha, trộn 

tạp chất trong quá trình sơ chế và chế biến chè... 

Căn cứ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9740:2013 về Chè xanh - Định nghĩa và 

các yêu cầu cơ bản; Văn bản số 2323/ATTP-KN ngày 22/7/2019 của Cục An toàn 

thực phẩm - Bộ Y tế về việc sử dụng phụ gia thực phẩm thì trong sở chế, chế biến 

chè xanh không được có bất kỳ chất phụ gia nào như chất tạo màu và chất tạo 

hương, đặc biệt là phẩm màu xanh Green V602:1-120.  

Để cây chè phát triển theo đúng định hướng của tỉnh; các sản phẩm chè được 

sản xuất ra có chất lượng tốt đảm bảo an toàn thực phẩm, có đủ sức cạnh tranh với 

thị trường trong nước và các nước nhập khẩu, đem lại hiệu quả kinh tế và thu nhập 

ổn định cho người sản xuất, sơ chế, chế biến chè, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị: 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị 

chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung sau: 

- Tiếp tục quản lý chặt chẽ các cơ sở sản xuất, chế biến chè theo nội dung 

Văn bản số 927/SNN-QLCL ngày 07/6/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc 

tăng cường quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm chè. 

- Rà soát, thống kê các cơ sở chế biến chè, kinh doanh chè trên địa bàn 

quản lý theo phân cấp của UBND tỉnh và yêu cầu các cơ sở ký cam kết sản xuất, 

kinh doanh chè theo đúng quy định.   
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- Thường xuyên kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh chè trên địa bàn 

quản lý; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

2. Sở Nông nghiệp và PTNT giao trách nhiệm 

2.1. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật  

- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc chè; các 

quy định về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; quy trình sử dụng thuốc bảo vệ thực 

vật an toàn, hiệu quả cho các hộ trồng chè, cơ sở sản xuất chè. 

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan nhân rộng các mô hình trồng chè áp 

dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP), nông nghiệp hữu 

cơ hoặc chứng nhận Rainforest Alliance… 

2.2. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên 

truyền về các quy định của nhà nước trong sản xuất, sơ chế, chế biến và kinh 

doanh chè; triển khai ký cam kết sản xuất, sơ chế, chế biến chè theo đúng quy định 

tới 100% các cơ sở sản xuất, kinh doanh chè trên địa bàn tỉnh theo phân cấp quản lý. 

- Chủ trì Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh (theo Quyết định số 47/QĐ-SNN 

ngày 31/01/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT) và phối hợp với các đơn vị có 

liên quan tăng cường kiểm tra và lấy mẫu tại các cơ sở chế biến và tiêu thụ chè; 

xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

2.3. Trung tâm Khuyến nông 

- Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trồng chè, 

chăm sóc, thu hái, chế biến chè theo đúng quy trình kỹ thuật để không ngừng 

nâng cao năng suất và chất lượng chè.  

- Thường xuyên tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về 

các tổ chức, cá nhân sản xuất chè an toàn, thu hái đúng quy trình kỹ thuật; phê 

phán những tổ chức, cá nhân vi phạm. 

3. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh chè trên địa bàn tỉnh 

- Tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh 

doanh chè; tuyệt đối không sử dụng phẩm màu, phụ gia thực phẩm trong sản xuất, 

chế biến chè. 

- Chấp hành nghiêm sự kiểm tra và tạo điều kiện cho Đoàn kiểm tra thực hiện 

việc kiểm tra và lấy mẫu chè theo đúng quy định. 

Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (thay báo cáo); 

- Sở Y tế 

- Sở Công Thương                     (phối  

- Công an tỉnh                            hợp); 

- Cục Quản lý thị trường TQ 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Các Phó GĐ Sở; 

- Lưu: VT, QLCL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đại Thành 
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