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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Can Lộc, ngày 23  tháng 4  năm 2020 

         

   Kính gửi:    

                               - Các phòng: Y tế, KT-HT, NN&PTNT; 

                               - Trung tâm Y tế dự phòng; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 2456/UBND-VX1 ngày 16/4/2020; Công văn 

1052/SYT-ATTP ngày 20/4/2020 về việc giao triển khai khai 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 

(Chỉ thị gửi kèm), Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các đơn vị có liên quan thực 

hiện những nội dung sau: 

1. Các phòng: Y tế, Kinh tế - Hạ tầng và Nông nghiệp & phát triển nông 

thôn huyện tiếp tục tham mưu cho UBND, Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an 

toàn thực phẩm đẩy mạnh các hoạt động quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 

trên địa bàn theo lĩnh vực phân công. 

2. Trung tâm Y tế dự phòng huyện 

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan, các địa phương tăng cường công 

tác theo dõi, giám sát tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực 

phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị về UBND huyện, Sở Y tế để 

tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 

3. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn 

thực phẩm đã được phân công tại Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 

14/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành quy định về quản lý an 

toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm 

tra, hậu kiểm, xử lý nghiêm kể cả về hình sự các tổ chức, cá nhân vi phạm 

nghiêm trọng các qui 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; 



- Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về an toàn 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; 

- Phối hợp với Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên trong triển khai 

tuyên truyền, giám sát thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa 

bàn; 

- Bố trí nguồn lực cho công tác bảo đảm an toàn thực phẩm theo đúng quy 

định. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 

               
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực BCĐ-ATTP tỉnh; 

- Thành viên BCĐ-ATTP huyện;              

- Lãnh đạo UBND  huyện; 

- Lưu VT, UB. 

          Gửi: Bản điện tử. 
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