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   Kính gửi: 

     - Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành, thị. 

  
Trong thời gian qua, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa 

bàn tỉnh Phú Thọ luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của 

các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự quan tâm, đồng tình của toàn xã hội, đã tạo được 

những chuyển biến rõ rệt, tích cực trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, công tác bảo đảm 

ATTP vẫn còn những mặt hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ, toàn diện nhu cầu của 

nhân dân và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Để nâng cao hiệu quả, trách nhiệm 

quản lý ATTP nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 17/CT-TTg, ngày 13/4/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP 

trong tình hình mới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, 

ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị thực hiện tốt các nội dung sau:  

 1. Yêu cầu chung đối với công tác quản lý nhà nước về ATTP trong tình 

hình mới. 

- Tăng cường trách nhiệm quản lý ATTP: Các sở, ban, ngành, UBND các 

cấp nghiêm túc thực hiện trách nhiệm quản lý ATTP đã được phân công tại Quyết 

định số 542/QĐ-UBND, ngày 17/3/2020 của UBND tỉnh về việc phân công trách 

nhiệm quản lý ATTP cho các sở và UBND cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh. Các 

thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực 

hiện tốt nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 540/QĐ-BCĐ, ngày 17/3/2020 

của Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh. 

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

nhân vi phạm các quy định về ATTP, gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng 

theo quy định của pháp luật; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức thiếu trách 

nhiệm, buông lỏng quản lý về ATTP khi thực hiện nhiệm vụ được giao. 

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin 

trong giải quyết thủ tục hành chính về ATTP, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ 

chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

- Đẩy mạnh công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về ATTP; biểu dương, 

khen thưởng các điển hình tiên tiến, cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn; 

công khai danh tính tổ chức, cá nhân bị xử lý vi phạm về ATTP theo quy định của 

pháp luật.  

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp số 

111/CTrPH/UBND-MTTQ, ngày 12/01/2017 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Mặt 
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trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ về Vận động và giám sát bảo đảm ATTP giai 

đoạn 2017 - 2020 của tỉnh Phú Thọ. 

2. Nhiệm vụ cụ thể. 

2.1. Sở Y tế. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất trình 

UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, quản lý, kế hoạch về ATTP theo quy 

định và hướng dẫn của Chính phủ, các cơ quan Trung ương, bảo đảm phù hợp với 

tình hình thực tế của tỉnh. 

- Tập trung thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong hoạt động 

sản xuất, kinh doanh nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, nước đá thực 

phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể; sản xuất, kinh doanh, quảng cáo 

thực phẩm bổ sung, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn 

đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi. Quản lý chặt chẽ các 

bếp ăn tập thể, nhất là các bếp ăn tự nấu của các trường học, doanh nghiệp thuộc 

trách nhiệm quản lý quy định tại Quyết định số 542/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh. 

- Chủ động giám sát ngộ độc thực phẩm, giám sát nguy cơ ô nhiễm đối với các 

sản phẩm, nhóm sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý, kịp thời cảnh báo và xử 

lý khi phát hiện sản phẩm, nhóm sản phẩm thực phẩm mất an toàn. Thường xuyên, 

tăng cường kiểm tra trách nhiệm quản lý ATTP của các huyện, thành, thị.  

2.2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Đề xuất cơ chế, chính sách, khuyến khích phát triển sản xuất nông, lâm,  

sản an toàn; chỉ đạo, thúc đẩy phát triển các vùng sản xuất nông sản thực phẩm an 

toàn, sản xuất kinh doanh thực phẩm theo chuỗi khép kín, làng nghề thực phẩm, 

chợ đầu mối nông sản thực phẩm an toàn. 

- Tăng cường quản lý, giám sát việc kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực 

vật, thuốc thú y, phân bón, thức ăn chăn nuôi và các hoạt động giết mổ gia súc, gia 

cầm nhỏ lẻ. 

2.3. Sở Công Thương.  

- Tập trung chỉ đạo xây dựng, phát triển trung tâm thương mại, siêu thị và hệ 

thống phân phối thực phẩm an toàn; quản lý ATTP tại các chợ. 

- Tăng cường quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh đa cấp; phối hợp thẩm 

tra, xác minh,  theo dõi, quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với thực phẩm, 

đặc biệt là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung, thực phẩm tăng cường 

vi chất dinh dưỡng.  

2.4. Công an tỉnh.  

- Tăng cường chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện thành thị 

nắm chắc tình hình, làm tốt công tác phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn, phát hiện, 

kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP.  

- Tổ chức điều tra, xử lý hình sự đối với các vụ việc, tổ chức, cá nhân vi 

phạm nghiêm trọng về ATTP theo đúng quy định pháp luật.  

2.5. Cục Quản lý thị trường (thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) 

Tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường; đấu tranh phòng chống 

buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh thực phẩm giả, thực phẩm kém chất 

lượng, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.  
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2.6. Các sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm tăng cường công tác chỉ 

đạo, giám sát việc bảo đảm an toàn thực phẩm căn cứ theo chức năng, lĩnh vực 

quản lý, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 

được phân công tại Quyết định số 540/QĐ-BCĐ, ngày 17/3/2020 của Trưởng Ban 

Chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh. 

2.7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị.  

- Tập trung chỉ đạo phát triển các vùng sản xuất thực phẩm an toàn trên địa 

bàn; xây dựng các mô hình sản xuất thực phẩm theo chuỗi, các cửa hàng, quầy 

hàng kinh doanh thực phẩm an toàn, chợ bảo đảm ATTP. 

- Quản lý chặt chẽ công tác bảo đảm ATTP đối với các làng nghề thực phẩm, 

các sản phẩm thực phẩm truyền thống; hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu thủ 

công trên địa bàn. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát bảo đảm ATTP đối với các bếp ăn tập thể, 

cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, hoạt động kinh doanh thức ăn đường phố thuộc 

trách nhiệm quản  lý trên địa bàn, cơ sở kinh doanh dịch vụ giết mổ gia súc, gia 

cầm nhỏ lẻ. 

- Bố trí đủ kinh phí, nguồn lực cho công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn. 

2.8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ và các tổ chức chính trị 

- xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp tăng 

cường tuyên truyền, vận động và giám sát công tác quản lý ATTP. 
 

Trước ngày 05 tháng 12 hàng năm, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị và 

các sở, ngành liên quan có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện công tác 

quản lý nhà nước về ATTP thông qua Sở Y tế (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo). 

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, 

thị nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như kính gửi; 

- Các Bộ: YT; CT; NN&PTNT; 

- TTTU, TT. HĐND tỉnh;                (để b/c) 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ tỉnh; 

- Các thành viên BCĐ LN ATTP tỉnh; 

- Báo Phú Thọ, Đài PT&TH, Cổng TTĐT tỉnh (đưa tin); 

- Chi cục ATVSTP tỉnh; 

- CVP, PCVP (Ô.Ngọc Anh); 

- Lưu: VT, VX3. 
 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Quang 
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