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  Kính gửi:    

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố; 

- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường. 
 

  

Thực hiện Văn bản số 2010/UBND-KGVX ngày 03/7/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về 

an toàn thực phẩm trong tình hình mới. 

Căn cứ Văn bản số 786/SYT-TTr ngày 12/6/2020 của Sở Y tế tỉnh Tuyên 

Quang về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống 

ngộ độc thực phẩm. 

Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị (tại mục kính gửi):  

- Thực hiện nghiêm các quy định của Luật An toàn thực phẩm, Chỉ thị số 

13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách 

nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, 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. 

- Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác thông tin, tuyên 

truyền, giáo dục về kiến thức an toàn thực phẩm và các biện pháp phòng, chống 

ngộ độc thực phẩm trong các bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh 

doanh dịch vụ ăn uống, trường học như vệ sinh ăn uống, vệ sinh cá nhân, không 

mua bán, sử dụng thực phẩm không biết rõ nguồn gốc, thực phẩm trôi nổi. Nâng 

cao trách nhiệm, lương tâm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tập trung 

đối tượng kinh doanh thực phẩm, người chế biến thực phẩm tại bếp ăn tập thể, 

căng tin của trường học, quán ăn vỉa hè, thức ăn đường phố khu vực phụ cận nhà 

máy, trường học trên địa bàn.. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các tổ chức, cá 

nhân vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm, 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 an toàn thực phẩm. 
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- 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 sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

2. Giao trách nhiệm: 

2.1. Phòng Y tế thành phố  

- Tham mưu UBND thành phố tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn công 

tác quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh 

doanh thức ăn đường phố xung quanh khu vực nhà máy, trường học và bếp ăn trường 

học về điều kiện an toàn thực phẩm; xử lý vi phạm trong kinh doanh, quảng cáo thực 

phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm trên địa bàn. 

- Phối hợp với cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, phường tổng hợp 

báo cáo của thành phố về công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 

13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 

05/12 hằng năm. 

2.2. Trung tâm Y tế thành phố 

- Xây dựng phương án, kế hoạch ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, 

trang thiết bị chuyên môn, vật tư và phương tiện để tổ chức cấp cứu, điều trị, điều 

tra và xử lý kịp thời khi có ngộ độc thực phẩm xảy ra.  

- Chỉ đạo các Trạm Y tế xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền kiến 

thức vệ sinh an toàn thực phẩm bằng nhiều hình thức như: Lồng ghép trong các 

buổi giao ban, các cuộc họp thôn, xóm, tổ dân phố, trên hệ thống truyền thanh của 

xã, phường, phát tờ rơi… kiểm tra, giám sát các hộ kinh doanh, sản xuất chế biến 

thực phẩm, cơ sở giải khát, ăn uống, trên địa bàn. 

2.3. Phòng Kinh tế thành phố 

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn quản lý áp dụng các quy trình sản xuất 

nông nghiệp tốt đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, như:  VietGAP, Rinforest, 

nông nghiệp hữu cơ, HACCP... 

- Tăng cường công tác kiểm tra, các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông 

nghiệp và thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn quản lý. Đề xuất, tham mưu 

xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm theo quy định của pháp luật. 

- Chủ động tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả các 

văn bản chỉ đạo về quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh. 

2.4. Công an thành phố; Đội Quản lý thị trường số 1 

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống các hành 

vi vi phạm gian lận thương mại, điện tử, kinh doanh sản xuất, vận chuyển, buôn 

bán thực phẩm hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, hàng hóa 
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không nhãn mác, thực phẩm không bảo đảm vệ sinh ATTP; chú trọng nhóm      

thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung, thực phẩm tăng cường vi chất 

dinh dưỡng, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên địa bàn 

thành phố theo đúng quy định của pháp luật. 

2.5. Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố, Trung tâm Văn hóa, Truyền 

thông và Thể thao thành phố 

- Tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm trong việc quảng cáo thực phẩm 

theo quy định của pháp luật. 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn về an toàn thực phẩm trong tình 

hình mới, vận động người dân nâng cao ý thức bảo đảm an toàn thực phẩm trong 

sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm; 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. Thông tin về các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm an toàn để người dân biết. 

Nội  dung  tuyên  truyền: Tiếp  tục tuyên  truyền, triển  khai  thực  hiện 

nghiêm các văn bản của Trung ương, của tỉnh và thành phố về An toàn thực phẩm 

trong tình hình mới. 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, nhắc nhở 

các tổ chức, cá nhân, tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, kinh doanh dịch vụ văn 

hoá, cơ sở lưu trú du lịch và các ngành nghề kinh doanh trên địa bàn dễ phát sinh 

các hành vi vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các vi 

phạm theo thẩm quyền. 

2.6. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố: Chỉ đạo các trường học thực 

hiện các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể của các cơ sở 

giáo dục thuộc phạm vi quản lý. 

2.7. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố: Chủ trì, phối hợp với cơ quan y 

tế tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố thẩm định cấp kinh phí theo quy định.  

2.8. Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội thành phố: Tiếp tục phối 

hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường 

tăng cường tuyên truyền, vận động và giám sát công tác quản lý an toàn thực phẩm 

trên địa bàn thành phố. 

3. Ủy ban nhân dân các xã, phường 

- Chỉ đạo nhân dân, các hợp tác xã trên địa bàn thúc đẩy phát triển các vùng 

sản xuất nông sản thực phẩm an toàn; thúc đẩy việc áp dụng các quy trình quản lý 

chất lượng tiên tiến, các mô hình sản xuất thực phẩm theo chuỗi, hệ thống phân 

phối thực phẩm an toàn. 
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- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc bảo đảm an toàn thực phẩm, 

chú trọng các cơ sở bếp ăn tập thể, căng tin của trường học, quán ăn vỉa hè, thức ăn 

đường phố khu vực tập trung đông người, kinh doanh dịch vụ giết mổ gia súc, gia 

cầm nhỏ lẻ, nhằm phát hiện sớm các vi phạm về đảm bảo an toàn thực phẩm, chấn 

chỉnh và xử lý nghiêm vi phạm (nếu có). Kiên quyết không để cơ sở không đảm 

bảo an toàn thực phẩm được hoạt động kinh doanh thực phẩm. 

- Huy động kinh phí, nguồn lực hỗ trợ cho công tác an toàn thực phẩm trên 

địa bàn. 

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị (tại mục kính gửi) 

nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (T/hiện); 

- Chủ tịch UBND thành phố (B/cáo); 

- Đ/c Nguyễn Xuân Hùng, PCT UBND TP; 

- CVP, các PCVP HĐND và UBND thành phố; 

- Chuyên viên VX; 

- Trang thông tin điện tử thành phố ; 

- Lưu: VT (Q-20b) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
Nguyễn Xuân Hùng 
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