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NGHỊ QUYẾT 

VỀ VIỆC THÁO GỠ VƯỚNG MẮC LIÊN QUAN ĐẾN CẤP GIẤY PHÉP, GIẤY CHỨNG 
NHẬN, KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN 
NÔNG THÔN DO PHẢI THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 

CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 
2019; 

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành 
Quy chế làm việc của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 7031/BC-BNN-PC 
ngày 26 tháng 10 năm 2021 về việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến cấp Giấy phép, Giấy 
chứng nhận, kiểm tra chất lượng trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do phải 
thực hiện quy định về phòng, chống dịch COVID-19, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. 

Thống nhất cho phép áp dụng biện pháp sau đây để tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện kiểm tra, 
đánh giá, giám sát, thẩm định, lấy mẫu, phân tích...(sau đây gọi chung là đánh giá) trực tiếp tại 
hiện trường để cấp giấy phép, giấy chứng nhận, quyết định, văn bản chấp thuận (sau đây gọi 
chung là giấy phép) hoặc đánh giá định kỳ, kiểm tra chất lượng trong lĩnh vực nông nghiệp và 
phát triển nông thôn do phải áp dụng quy định về phòng, chống dịch COVID-19, cụ thể: 

1. Áp dụng hình thức đánh giá trực tuyến trong trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh, tổ chức 
đánh giá sự phù hợp, cơ quan cấp phép đáp ứng yêu cầu về nguồn lực, phương tiện kỹ thuật thực 
hiện (máy tính, đường truyền internet, ứng dụng phần mềm, máy ghi âm, ghi hình...); hoặc kéo 
dài thời hạn giấy phép 06 tháng (đối với giấy phép có thời hạn), tạm hoãn tối đa 06 tháng hoạt 
động đánh giá giám sát định kỳ; hoặc thực hiện cấp phép tạm thời tối đa 06 tháng, kiểm tra chất 
lượng nhập khẩu trên cơ sở xem xét hồ sơ đầy đủ, hợp lệ mà không phải tổ chức đánh giá trực 
tiếp tại hiện trường. 



2. Cơ sở sản xuất, kinh doanh; tổ chức đánh giá sự phù hợp chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
tính chính xác của thông tin, tài liệu, hình ảnh, hồ sơ cung cấp cho cơ quan cấp phép. Việc đánh 
giá trực tiếp tại hiện trường sẽ được thực hiện sau khi các địa phương kiểm soát được dịch bệnh 
theo quy định về phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện thu hồi ngay giấy phép đối với trường 
hợp tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. 

3. Căn cứ điều kiện thực tế và đặc thù quản lý của từng lĩnh vực, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn hướng dẫn các biện pháp nêu trên đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ 
chức, cá nhân không bị đình trệ, gián đoạn, đồng thời bảo đảm công tác quản lý nhà nước; phối 
hợp với các Bộ, ngành có liên quan thanh tra, kiểm tra, phát hiện và kịp thời xử lý vi phạm, bảo 
đảm hiệu quả công tác quản lý nhà nước. 

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thực hiện đến hết ngày 31 tháng 
12 năm 2022. 

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Nghị quyết này./. 

  

 
Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, PTTg, TGĐ Cổng TTĐT, 
các Vụ: PL, TH, KGVX, CN; 
- Lưu: VT, NN (2). 
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