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QUYẾT ĐỊNH 

V/v Ban hành tài liệu hướng dẫn thực hành hệ thống cùng tham gia đảm 

bảo chất lượng (PGS) đối với rau an toàn trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT HÀ NAM 

Căn cứ Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của 

UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ 

chức bộ máy của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam và Quyết định số 38/2019/QĐ-

UBND ngày 14 tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của 

UBND tỉnh Hà Nam; 

Căn cứ Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2018 của UBND 

tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt dự án “Xây dựng chuỗi giá trị rau bền vững cho hộ 

sản xuất nhỏ” tại Hà Nam; 

Căn cứ Hợp đồng tài trợ giữa Tổ chức Rikolto International Việt Nam và 

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản Hà Nam ký ngày 15 tháng 3 

năm 2021 về việc thực hiện Chương trình “Hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị nông 

nghiệp bền vững và toàn diện có sự tham gia của nông hộ nhỏ, ngành hàng rau”; 

 Căn cứ Quyết định số 115/QĐ-SNN ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Sở Nông 

nghiệp & PTNT Hà Nam về việc thành lập hội đồng thẩm định tài liệu hướng dẫn 

thực hành hệ thống cùng tham gia đảm bảo chất lượng (PGS) đối với rau an toàn 

trên địa bàn tỉnh Hà Nam; 

 Căn cứ kết quả họp Hội đồng thẩm định tài liệu hướng dẫn thực hành hệ 

thống cùng tham gia đảm bảo chất lượng (PGS) đối với rau an toàn trên địa bàn 

tỉnh Hà Nam, ngày 30 tháng 6 năm 2021; 

Theo đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản 

và Thủy sản. 

QUYẾT ĐỊNH 

 Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này tài liệu hướng dẫn thực hành hệ 

thống cùng tham gia đảm bảo chất lượng (PGS) đối với rau an toàn trên địa bàn tỉnh 

Hà Nam. 

Điều 2. Phạm vi áp dụng 

Các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, sản xuất và kinh doanh rau an toàn 

trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, 



Chi cục Trưởng các Chi cục: Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản; 

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Giám đốc Trung tâm Khuyến nông; Phòng Nông 

nghiệp & PTNT các huyện; Phòng Kinh tế thành phố, thị xã và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh căn cứ Quyết định thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 3 (T/h); 

- GĐ, PGĐ Sở phụ trách; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Phòng NN & PTNT các huyện, phòng Kinh tế thành phố, 

thị xã (t/h); 

- Lưu: VT, QLCL. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng 
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