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V/v triển khai công tác bảo
đảm an toàn thực phẩm trong
thời gian tới.

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Trong những năm qua, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) đã
được chính quyền các cấp quan tâm, chỉ đạo; công tác quản lý nhà nước về
ATTP ngày càng chặt chẽ, hiệu quả ngày một tốt hơn; công tác tuyên truyền,
vận động, phổ biến kiến thức về ATTP được các cấp chính quyền, Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm triển
khai với nhiều nội dung và hình thức phong phú, đa dạng; các phong trào vận
động chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn tại cơ sở được phát động rộng
khắp gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa ở khu dân cư và
xây dựng nông thôn mới. Từ những kết quả đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực
về ý thức trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, hộ gia đình
và cộng đồng. Thể hiện rõ nét qua việc các cơ sở sản xuất, kinh doanh đã nâng
cao trách nhiệm, coi việc bảo đảm ATTP vừa là bảo đảm quyền lợi của người
tiêu dùng, vừa là thương hiệu, uy tín của doanh nghiệp. Người dân ngày càng
được tiếp cận nhiều hơn với các sản phẩm thực phẩm an toàn, đồng thời có sự
thay đổi tích cực trong nhận thức và trong hành động, quan tâm nhiều hơn nữa
đến việc lựa chọn và sử dụng thực phẩm an toàn để bảo vệ sức khỏe bản thân, vì
vậy tình hình ngộ độc thực phẩm thời gian qua giảm đáng kể.
Tuy nhiên, công tác quản lý ATTP vẫn còn tồn tại, hạn chế như: Một số
địa phương chưa quyết liệt, thiếu chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát
công tác ATTP; đội ngũ làm công tác quản lý và thanh tra, kiểm tra, phối hợp
giữa một số cơ quan quản lý nhà nước về ATTP tại các địa phương còn hạn chế.
Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục về ATTP ở một số nơi chưa thường
xuyên, liên tục; công tác xử lý vi phạm về ATTP ở các huyện, thành phố và xã,
phường chưa nghiêm, chưa đủ sức răn đe, việc ứng dụng công nghệ thông tin
trong công tác ATTP còn hạn chế. Chính vì vậy công tác quản lý ATTP trong
giai đoạn hiện nay gặp nhiều khó khăn.
Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính
phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực
phẩm trong tình hình mới và Công văn số 2083-CV/TU ngày 08/02/2022 của
Tỉnh ủy về triển khai công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong thời gian tới; để
tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:
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1. Các Sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:
a) Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm;
tăng cường công tác hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm, kể cả về
hình sự các tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng các quy định về ATTP, gây
ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng theo quy định của pháp luật; xử lý
nghiêm tổ chức, cá nhân lơ là, thiếu trách nhiệm trong quản lý ATTP.
b) Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm
tạo điều kiện thuận lợi và giảm tối đa thời gian, điều kiện thực hiện thủ tục hành
chính cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đóng trên địa
bàn tỉnh.
c) Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về ATTP; biểu dương các
điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn; công khai tổ
chức, cá nhân vi phạm an toàn thực phẩm bị xử lý theo quy định.
d) Ưu tiên nguồn lực cho công tác bảo đảm ATTP theo đúng quy định.
2. Sở Y tế:
a) Chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo liên ngành An
toàn thực phẩm tỉnh triển khai thực hiện công tác bảo đảm ATTP thuộc phạm vi
quản lý của ngành Y tế trên địa bàn toàn tỉnh.
b) Nghiên cứu đề xuất các giải pháp quản lý ATTP một cách hiệu quả
nhằm phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm từ
tuyến tỉnh đến xã, phường, thị trấn, đặc biệt việc phân cấp quản lý thuộc lĩnh
vực ngành y tế cho phù hợp với tình hình, năng lực quản lý của ngành và địa
phương; áp dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực bảo đảm ATTP.
c) Tăng cường hoạt động truyên truyền trên các phương tiện thông tin đại
chúng bằng nhiều hình thức và nội dung phong phú nhằm nâng cao nhận thức của
các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh và người tiêu dùng thực phẩm hiểu đúng
và thực hành đúng về ATTP. Kết hợp tuyên truyền các quy định trong phòng
chống dịch Covid-19 cho các cơ sở thực phẩm và người tiêu dùng thực phẩm.
d) Chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện
thanh tra, kiểm tra các cơ sở thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn.
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.
3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
a) Chủ động tham mưu triển khai đầy đủ, kịp thời và hiệu quả các chủ
trương, văn bản của Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh.
b) Phối hợp với cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền,
thực hiện các chuyên mục, phóng sự bảo đảm ATTP. Đẩy mạnh việc quảng bá
các thương hiệu mạnh trong ngành về ATTP. Tuyên truyền lồng ghép các biện
pháp phòng chống dịch Covid-19 trong công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn.
c) Tăng cường thanh tra, kiểm tra các sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi
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quản lý. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định, công khai các
trường hợp vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng.
d) Rà soát, đánh giá các liên kết chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn trong
các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất. Đề xuất (nếu có) các chính sách
đầu tư hạ tầng và hỗ trợ phát triển các mô hình chuỗi giá trị thực phẩm theo
hướng sản xuất quy mô gắn với thị trường tiêu thụ trong nước cũng như xuất
khẩu. Nghiên cứu phổ biến các chính sách và quy định cụ thể của ngành để hỗ trợ
cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ chấp hành, tuân thủ các quy định của
pháp luật về ATTP.
e) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa
phương thuộc lĩnh vực được phân công quản lý theo quy định. Hướng dẫn, hỗ
trợ các doanh nghiệp ứng dụng khoa học, công nghệ vào trong sản xuất, kinh
doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn gắn với chuyển đổi số ở địa phương. Thúc
đẩy các hoạt động sản xuất, phát triển chuỗi giá trị thực phẩm an toàn, ưu tiên
phát triển các vùng chuyên canh, sản xuất nông nghiệp sạch, hữu cơ, ứng dụng
công nghệ cao trong sản xuất. Quan tâm đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo đảm
ATTP; huy động sự tham gia ủng hộ của các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, xã
hội - nghề nghiệp, các tổ chức đoàn thể nhân dân trong việc tham gia bảo đảm
ATTP. Khuyến khích, động viên các doanh nghiệp, hộ gia đình sản xuất, kinh
doanh thực phẩm đổi mới công nghệ, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên
tiến và chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật về ATTP. Hướng dẫn,
vận động các doanh nghiệp xây dựng mô hình điểm về ứng dụng tiến bộ khoa
học trong quản lý phù hợp với quy mô sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
4. Sở Công Thương:
a) Chủ động rà soát, tham mưu kịp thời các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn
công tác bảo đảm ATTP thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công thương trên địa
bàn tỉnh.
b) Tăng cường các hoạt động truyền thông bảo đảm ATTP, tuyên truyền,
phổ biến các quy định của pháp luật về ATTP đến các tổ chức, cá nhân tham gia
sản xuất, kinh doanh thực phẩm; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình
tỉnh thực hiện chuyên mục, phóng sự về ATTP; tuyên truyền lồng ghép các biện
pháp phòng chống dịch Covid-19 trong các đợt thanh tra, kiểm tra, các lớp tập
huấn của ngành.
c) Đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của
pháp luật về ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý
của Sở Công Thương. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.
d) Tăng cường kiểm soát thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hết
hạn sử dụng, nhập lậu; kiểm soát hoạt động kinh doanh đa cấp, thương mại điện
tử đối với thực phẩm. Cảnh báo kịp thời cho người dân khi kết quả mẫu giám sát
không đạt, đồng thời tiến hành thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các
cơ sở không bảo đảm ATTP.
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5. Công an tỉnh:
a) Chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ động kiểm soát, phát hiện, phòng
ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về ATTP. Tiếp nhận và
xử lý kịp thời các thông tin liên quan đến các vụ việc vi phạm của các tổ chức,
cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu
dùng; phối hợp với các Sở, ngành chức năng liên quan thanh tra, kiểm tra về
ATTP định kỳ hoặc đột xuất theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.
b) Tuyên truyền, đưa tin hình ảnh trên truyền hình ANTT và Đài Phát
thanh và Truyền hình tỉnh những trường hợp vi phạm về ATTP nhằm cảnh báo
cho người dân biết và đề cao cảnh giác, tích cực phát hiện, tố giác tội phạm và
các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP. Kết hợp tổ chức tuyên truyền lồng ghép
các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong công tác bảo đảm ATTP trên
địa bàn tỉnh.
6. Cục Quản lý thị trường:
a) Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh hoạt
động kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn và kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi
phạm pháp luật về ATTP như: kinh doanh thực phẩm giả, nhập lậu, kém chất
lượng, quá hạn sử dụng, quy định ghi nhãn hàng hóa, không rõ nguồn gốc và
gian lận thương mại.
b) Trong quá trình triển khai kiểm tra, kiểm soát thị trường kết hợp tuyên
truyền cho các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện nghiêm quy định
phòng chống dịch Covid-19.
7. Sở Giáo dục và Đào tạo:
a) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về
ATTP cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, sinh viên trong trường học nhằm
nâng cao kiến thức về ATTP kết hợp trong các cuộc họp hoặc sinh hoạt ngoại
khóa. Tuyên truyền cho giáo viên, học sinh, sinh viên, các bếp ăn tập thể, căn tin
trường học thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện nghiêm các quy định và các biện
pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
b) Phối hợp các ngành chức năng liên quan tổ chức giám sát bảo đảm
ATTP trong hệ thống bếp ăn trường học, các hoạt động quảng cáo, cấp phát sữa
miễn phí,… nhằm hạn chế vụ ngộ ngộ thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm
xảy ra trong trường học.
8. Sở Thông tin và Truyền thông:
a) Tăng cường công tác rà soát, giám sát các thông tin về ATTP trên hệ
thống mạng nhằm hạn chế kịp thời các trường hợp vi phạm về quảng cáo sản
phẩm thực phẩm không bảo đảm an toàn, gây ảnh hưởng đến quyền lợi người
tiêu dùng. Xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin sai sự lệnh hoặc quảng cáo sai
về ATTP trên các trang mạng điện tử.
b) Chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống truyền thanh tại cơ sở để thông
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tin, tuyên truyền và đăng tải đầy đủ các quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ
trong sản xuất, kinh doanh liên quan đến ATTP. Đa dạng hóa các hình thức
thông tin, giáo dục, truyền thông về ATTP, phát huy hiệu quả của truyền thông
đại chúng, truyền thông dựa trên nền tảng công nghệ số của mạng xã hội như
Facebook, Youtube, Zalo, Viber... Tổ chức tuyên truyền lồng ghép các biện
pháp phòng chống dịch Covid-19 cùng công tác bảo đảm ATTP.
9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
a) Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, Phòng Văn hóa và Thông tin
các huyện, thành phố thực hiện tuyên truyền về công tác bảo đảm ATTP tại các
đơn vị, địa phương và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch thuộc phạm vi quản
lý. Tổ chức tuyên truyền lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể
dục thể thao trên địa bàn tỉnh. Kết hợp tuyên truyền các biện pháp phòng chống
dịch bệnh Covid-19 cùng công tác bảo đảm ATTP tại cơ sở.
b) Phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham gia kiểm tra, giám sát công
tác bảo đảm ATTP vào các sự kiện do tỉnh tổ chức nhằm hạn chế xảy ra các vụ
ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trong suốt thời gian diễn
ra sự kiện.
10. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan tham mưu
Ủy ban nhân dân tỉnh kinh phí triển khai công tác bảo đảm ATTP trong khả
năng cân đối ngân sách địa phương và kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí
hoạt động bảo đảm ATTP theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.
11. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tham mưu cân đối, ưu tiên nguồn lực đầu tư
cho các dự án thuộc chương trình ATTP.
12. Sở Nội vụ: Hàng năm trên cơ sở biên chế được cấp có thẩm quyền
giao; chủ trì phối hợp với các Sở, ngành rà soát, cân đối, tham mưu UBND tỉnh
phân bổ biên chế cho các cơ quan quản lý về ATTP bảo đảm phù hợp với tình
hình thực tế. Phối hợp tổ chức phát động thi đua công tác bảo đảm ATTP để kịp
thời động viên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong
công tác bảo đảm ATTP.
13. Báo Ninh Thuận, Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh:
a) Phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương liên quan xây dựng và
thực hiện các chương trình, chuyên mục, phóng sự về ATTP theo hướng đa
dạng, hấp dẫn, có sức thuyết phục và phù hợp với văn hóa, tập quán của từng
vùng miền trong tỉnh để phục vụ công tác truyên truyền về ATTP.
b) Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trên các kênh phát thanh,
truyền hình, hướng dẫn lựa chọn, bảo quản, chế biến thực phẩm bảo đảm ATTP,
đưa tin, bài phản ánh những cơ sở chấp hành tốt các quy định về ATTP và
những cơ sở không đạt các điều kiện ATTP.
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14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức
chính trị - xã hội:
Chủ động tuyên truyền sâu rộng các biện pháp bảo đảm ATTP. Phối hợp
với các Sở, ngành phổ biến, hướng dẫn các giải pháp kỹ thuật tiên tiến bảo đảm
ATTP trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
15. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:
a) Đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành, đặc biệt là việc lồng ghép các
chỉ tiêu về an toàn thực phẩm trong công tác xây dựng kế hoạch và hoạch định
chính sách phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
b) Tổ chức thông tin, tuyên truyền về ATTP trên hệ thống loa phát thanh
của địa phương đặc biệt trong các dịp cao điểm như Tết Nguyên đán, Tháng
Hành động vì ATTP, Tết Trung thu với nội dung đa dạng, dễ hiểu, có sức thuyết
phục và phù hợp đặc điểm tình hình, văn hóa và tập quán của từng địa phương.
Tổ chức tuyên truyền lồng ghép các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong
công tác bảo đảm ATTP.
c) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc bảo đảm an toàn thực
phẩm đối với các cở sở thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý, chú trọng các cơ
sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố trên địa bàn,
đặc biệt chú trọng các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ đóng trên địa bàn.
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về ATTP theo quy định của pháp luật.
d) Bảo đảm nguồn kinh phí cho các hoạt động về ATTP trên địa bàn.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện
có hiệu quả các nội dung Công văn này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó
khăn vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo Ủy
ban nhân dân tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Tỉnh ủy; TT.HĐND tỉnh (b/c);
- UBMTTQVN tỉnh;
- BCĐ ATTP tỉnh;
- Cục QLTT tỉnh;
- Báo NT, Đài PTTH tỉnh;
- VPUB: LĐ, KTTH;
- Lưu: VT, VXNV. NNN
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