
ỦY BAN NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NINH THUẬN  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 
__________________________________________________________ 

Số:          /UBND-VXNV    Ninh Thuận, ngày        tháng 9 năm 2022 

V/v triển khai công tác bảo 

đảm ATTP theo kết luận của 

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ 

Đức Đam tại cuộc họp Ban 

Chỉ đạo liên ngành Trung 

ương về ATTP. 

  

       Kính gửi:  

  - Các Sở, ban, ngành; 

  - UBND các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại 

cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm tại Thông 

báo số 221/TB-VPCP ngày 01/8/2022 của Văn phòng Chính phủ. 

Để tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn 

tỉnh bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, hiệu quả và đúng quy định theo ý kiến 

chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ,  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm 

quản lý ATTP đối với các sản phẩm thực phẩm trên địa bàn quản lý, chủ động 

triển khai thực hiện công tác bảo đảm ATTP trong thời gian còn lại của năm 

2022; 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; 

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bảo đảm ATTP, quản lý theo 

nguy cơ, đặc biệt là về nguy cơ ngộ độc tập thể, ngộ độc rượu; Tiếp tục thực 

hiện các chương trình phối hợp, vận động và giám sát thực hiện ATTP.   

2. Giao Sở Y tế, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo: 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động triển khai 

thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn quản lý; Xác định và 

tập trung vào một số nhiệm vụ trọng điểm, nhất là công tác thanh tra, hậu kiểm 

việc chấp hành pháp luật về ATTP theo nội dung chỉ đạo tại Công văn số 

1627/ATTP-NĐTT ngày 21/7/2022 của Cục An toàn thực phẩm; Tổ chức kiểm 

tra, kiểm soát việc đưa chất gây nghiện vào một số loại thực phẩm, thực phẩm 

chức năng, đồ uống làm ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người dân. 

b) Phối hợp với các Sở, ngành liên quan tiếp tục tham mưu triển khai thực 

hiện các Chương trình phối hợp với các Hội, Đoàn thể liên quan về vận động 

giám sát ATTP. 
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c) Tăng cường phối hợp quản lý chặt chẽ hoạt động quảng cáo các sản 

phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, đặc biệt là quảng cáo trên mạng xã hội; Kịp 

thời cảnh báo cho người dân các thông tin về các sản phẩm được quảng cáo sai 

sự thật trên địa bàn; Chủ trì, phối hợp các Sở liên quan tập trung tổ chức vận 

hành hệ thống thông tin về ATTP, bảo đảm để người dân, doanh nghiệp có công 

cụ nhận diện các địa chỉ, sản phẩm thực phẩm an toàn; Giám sát chặt chẽ tình 

hình ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trên địa bàn.  

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị liên quan tập trung triển khai một số nhiệm vụ: 

a) Chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo ATTP 

thuộc lĩnh vực ngành quản lý; Tăng cường thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm các sản 

phẩm thực phẩm; Xử lý nghiêm những trường hợp sử dụng chất cấm thuộc 

nhóm Beta-Agonist (Salbutamol, Clenbuterol, Ractopamine) trong chăn nuôi, sử 

dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, hương liệu, phẩm màu, chất bảo 

quản trong sơ chế, sản xuất, chế biến thực phẩm không đúng quy định; Tăng 

cường lấy mẫu và kiểm nghiệm các chỉ tiêu về ATTP, chất lượng sản phẩm thực 

phẩm nông lâm thủy sản, trong đó cần tập trung đối với nhóm sản phẩm thực 

phẩm có nguy cơ cao như thịt và sản phẩm từ thịt, thủy sản và sản phẩm từ thủy 

sản, rau, củ, quả và sản phẩm từ rau, củ, quả. 

b) Phối hợp với các Sở ngành liên quan vận hành hệ thống thông tin về 

ATTP, bảo đảm để người dân, doanh nghiệp có công cụ nhận diện các địa chỉ, 

sản phẩm thực phẩm an toàn. 

c) Phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

bảo đảm ATTP; Đẩy mạnh việc quảng bá các thương hiệu mạnh trong ngành về 

ATTP, giới thiệu, nhân rộng ủng hộ mạnh mẽ các mô hình sản xuất, chế biến, 

kinh doanh thực phẩm an toàn.  

d) Giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh, sơ chế, chế biến các sản phẩm 

hải sản, nội tạng động vật giá rẻ,... gây mất an toàn thực phẩm. 

4. Sở Công Thương:  

a) Chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm bảo đảm ATTP 

thuộc lĩnh vực ngành quản lý; Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở vi 

phạm trong sản xuất, kinh doanh rượu; Phối hợp với các Sở, ngành liên quan 

kiểm tra, giám sát phát hiện việc đưa chất gây nghiện vào một số loại thực 

phẩm, đồ uống. 

b) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế tăng cường cảnh 

báo nguy cơ và hậu quả của việc uống rượu vượt quá mức chấp nhận của cơ thể, 

sử dụng rượu không đảm bảo an toàn, không rõ nguồn gốc; Phối hợp vận hành 

hệ thống thông tin về ATTP, bảo đảm để người dân, doanh nghiệp có công cụ 

nhận diện các địa chỉ, sản phẩm thực phẩm an toàn; Tăng cường quản lý hoạt 

động bán hàng đa cấp tại địa phương; Tham mưu, phối hợp xử lý nghiêm các 

sàn giao dịch thương mại điện tử vi phạm theo quy định. 
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5. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bảo đảm ATTP, quản lý theo 

nguy cơ, đặc biệt là về nguy cơ ngộ độc tập thể, ngộ độc rượu; Quản lý hoạt 

động quảng cáo, nhất là quảng cáo trên mạng xã hội; Phối hợp triển khai hệ 

thống thông tin truyền thông về ATTP nhằm đảm bảo người dân, doanh nghiệp 

có công cụ nhận diện các địa chỉ sản phẩm thực phẩm an toàn. 

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:  

a) Chỉ đạo các phòng, ban liên quan triển khai thực hiện tốt công tác bảo 

đảm ATTP trên địa bàn quản lý trong thời gian tới; Tăng cường công tác thanh 

tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về ATTP; Xử lý nghiêm các cơ sở vi 

phạm trong sản xuất, kinh doanh rượu thủ công trên địa bàn quản lý; Quản lý, 

giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh thực phẩm đường phố, các cơ sở kinh 

doanh, chế biến nhỏ lẻ các loại hải sản, nội tạng động vật không đảm bảo gây 

mất ATTP cho người dân.  

b) Giám sát chặt chẽ Chương trình quảng cáo, giới thiệu và bán sản phẩm 

thực phẩm tại địa phương, đặc biệt là quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe có 

tác dụng như thuốc chữa bệnh gây nhầm lẫn cho người dân, chỉ cho phép các tổ 

chức, cá nhân thực hiện hoạt động quảng cáo khi có xác nhận của cơ quan có 

thẩm quyền về nội dung quảng cáo đối với sản phẩm; Xử lý nghiêm các hành vi 

vi phạm theo quy định. 

c) Tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương triển khai 

thực hiện các Chương trình phối hợp về vận động giám sát ATTP. 

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố căn cứ vào nội dung chỉ đạo tại văn bản này, tổ chức triển khai thực 

hiện có hiệu quả, báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Y tế - 

cơ quan thường trực Ban chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh để tổng hợp báo cáo 

theo quy định./. 

 
 

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh (b/c); 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- VPUB: LĐ, KTTH;  

- Lưu: VT, VXNV.  NNN 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Nguyễn Long Biên 
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