
  

UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN CAN LỘC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 02  /UBND-YT 
V/v: Đẩy mạnh các biện pháp 

đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2020. 

 

Can Lộc, ngày  02   tháng 01 năm 2019 

 

      Kính gửi: 

                 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

                 - Trạm Y tế các xã, thị trấn. 

 

Năm 2019 công tác an toàn thực phẩm (ATTP) đã được các cấp, các ngành 

quan tâm và có nhiều cố gắng trong quản lý, điều hành.  

Tuy nhiên, tình trạng vi phạm về an toàn thực phẩm vẫn diễn biến phức tạp, 

gây lo lắng, bức xúc trong xã hội; một số nơi rau quả bị ô nhiễm hoá chất độc hại; 

thịt gia súc, gia cầm, thuỷ sản của một số cơ sở sản xuất còn dư lượng kháng sinh, 

hóc môn; việc sử dụng các hoá chất phụ gia không đúng quy định trong chế biến, 

bảo quản thực phẩm; việc kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống tại các chợ, 

khu du lịch, lễ hội và các trục đường chính chưa được quản lý tốt, ngộ độc thực 

phẩm vẫn xảy ra làm ảnh hưởng tới sức khoẻ của nhân dân; ảnh hưởng tới phát triển 

kinh tế - xã hội. Việc kinh doanh hàng thực phẩm giả, kém chất lượng chưa được 

kiểm soát chặt chẽ, các vi phạm pháp luật chưa được xử lý kịp thời, nghiêm minh.  

Nguyên nhân chủ yếu là các địa phương chưa thật sự quyết liệt, thiếu tập 

trung trong quản lý, chậm phát hiện và không kịp thời xử lý các vụ việc vi phạm; 

thêm vào đó là nhận thức của người sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng chưa cao; 

các cơ sở trồng trọt, chăn nuôi và chế biến thực phẩm chủ yếu vẫn ở trình độ thấp.  

  Để khắc phục tình trạng trên nhằm thiết lập trật tự  kỷ cương trong việc kiểm 

soát ATTP năm 2020, UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn, các ngành và 

các đơn vị có  liên quan thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau: 

1. Công tác quản lý ATTP phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, đúng 

quy định, đúng nguyên tắc, bảo đảm an toàn ở tất cả các công đoạn sản xuất, kinh 

doanh, chế biến đến tiêu dùng thực phẩm. 

Tăng cường vai trò quản lý nhà nước về ATTP; xác định trách nhiệm lãnh đạo, 

chỉ đạo công tác ATTP là của các cấp chính quyền từ huyện đến các xã, thị trấn;  

Tập trung các biện pháp giáo dục truyền thông về ATTP, nâng cao nhận thức 

và thực hành của chính quyền các cấp, người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực 

phẩm. Đặc biệt tuyên truyền, phổ biến cho người dân nắm vững và thực hiện tốt các 

quy định pháp luật của nhà nước về ATTP và chú ý phổ biến những kiến thức khoa 

học trong trồng trọt, chăn nuôi, bảo quản và chế biến thực phẩm an toàn. 



Ngăn chặn việc lạm dụng thuốc kháng sinh; tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, 

chất cấm sử dụng trong chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, trong sản xuất, 

chế biến, kinh doanh và bảo quản thực phẩm. 

2. Kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về ATVSTP từ huyện các đến xã, thị 

trấn, Chủ tịch UBND các cấp làm Trưởng Ban; phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo 

liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm các cấp, tổ chức phối hợp liên ngành, trong 

đó ngành Y tế làm đầu mối. 

 - Xây dựng Kế hoạch hoạt động quản lý ATVSTP; 

- Thực hiện đầy đủ việc ký cam kết với các cơ sở sản xuật, kinh doanh trên 

địa bàn; 

 - Thiết lập hệ thống đường dây nóng và công khai trên các phương tiện thông 

tin đại chúng đảm bảo theo đúng quy định, kịp thời tiếp nhận, xử lý các phản ánh 

của người dân về vấn đề ATVSTP. 

          3. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh 

doanh, chế biến thực phẩm, đặc biệt là các quy định về ATTP trong sản xuất rau 

quả, chăn nuôi và giết mổ gia súc, gia cầm, thuỷ sản. Thường xuyên kiểm soát chặt 

chẽ việc sản xuất rau quả, thịt, thuỷ sản tại các vùng sản xuất, chăn nuôi, các cơ sở 

kinh doanh và chế biến thực phẩm trên địa bàn toàn huyện.                                               

4. Tăng cường các biện pháp kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật, 

khắc phục ngay tình trạng buông lỏng quản lý. Quy định rõ trách nhiệm của người 

đứng đầu các đơn vị khi để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong đơn vị. Trường hợp để 

xảy ra hậu quả nghiêm trọng, tái diễn do buông lỏng quản lý, không tuân thủ pháp 

luật thì phải chịu kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo đúng quy định của 

pháp luật. 

5. Tăng cường đầu tư về nguồn ngân sách, nhân lực và trang thiết bị để đáp 

ứng được yêu cầu kiểm soát ATTP từ huyện đến các xã, thị trấn. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các ngành và đơn vị 

có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện; đồng thời 6 tháng và hàng năm báo 

cáo kết quả thực hiện về UBND huyện qua Phòng Y tế để theo dõi, chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận:                                                                            
- Như trên;                                                                  
- Sở Y tế (B/C);                                                                                                            

- TT Huyện uỷ, HĐND; 

- CT  và các PCT UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ huyện; 

- Các đơn vị có liên quan; 

- Lưu: VT-YT. 
 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

  CHỦ TỊCH 
 

   

 
 

 

    Võ Hữu Hào 
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