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 Kính gửi: 

 

 
 

-   Các Sở, ngành thành viên Tiểu ban chỉ đạo  
    An toàn thực phẩm tỉnh; 

-   UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

    Thực hiện Thông báo số 221/TB-VPCP ngày 01/8/2022 của Văn phòng 
Chính phủ về 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, Chủ tịch UBND tỉnh 
chỉ đạo như sau: 

1. Sở Y tế: 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, chính quyền các địa phương tăng 
cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân đảm bảo an toàn thực phẩm 

tại hộ gia đình nhằm giảm thiểu những nguy cơ ngộ độc thực phẩm. 

Chỉ đạo các đơn vị khối y tế dự phòng tăng cường công tác kiểm tra tại các 

cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm, chú trọng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn 
uống, đặc biệt là các bếp ăn tập thể, người dân các xã vùng sâu vùng xa, vùng 

trọng điểm; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

Thực hiện tốt công tác hậu kiểm, giám sát đối với các tổ chức, cá nhân đã 

thực hiện tự công bố sản phẩm thuộc phạm vi quản lý được phân công tại Quyết 
định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Lào Cai. 

Chủ trì phối hợp với Sở Công thương Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn triển khai hoạt động thanh kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp 

luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm 
trên địa bàn tập trung ưu tiên các cơ sở sản xuất kinh doanh tiêu thụ nhiều trong 

dịp Tết Trung thu. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:  

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc 

chấp hành pháp luật về lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP 
trong đó tập trung kiểm soát việc buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ngoài 

danh mục, cấm sử dụng trong trồng trọt, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, kháng 
sinh cấm trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.  
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Thưc hiện tốt công tác hậu kiểm, giám sát đối với các tổ chức, cá nhân sản 
xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đã thực hiện tự 

công bố sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành nông nghiệp . 

Tổ chức giám sát một số nhóm thực phẩm có nguy cơ ô nhiễm nhằm phát 

hiện, đánh giá việc tuân thủ các quy định về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, dư 
lượng thuốc kháng sinh, chất cấm… trong nông sản thực phẩm đối với các tổ chức, 

cá nhân thuộc phạm vi quản lý của ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đề 
xuất biện pháp xử lý các trường hợp vi phạm. 

Chủ động với phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục & đào tạo, các địa phương 
tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp 

luật về ATTP đối với các tổ chức, cá nhân cung cấp nông sản thực phẩm cho các 
bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
nhằm kiểm soát ATTP theo phương thức kiểm soát tận gốc “Từ trang trại đến 
bàn ăn” nhằm góp phần phòng chống ngộ độc thực phẩm. 

Tiếp tục vận hành có hiệu quả hệ thống thông tin về an toàn thực phẩm, bảo 

đảm để người dân, doanh nghiệp có công cụ nhận diện các địa chỉ, sản phẩm thực 
phẩm an toàn. 

3. Sở Công Thương:  

Tăng cường kiểm tra, xử lý các cơ sở vi phạm trong sản xuất, kinh doanh 

rượu, đặc biệt xử lý nghiêm các cơ sở dùng cồn công nghiệp pha chế thành rượu 
gây ngộ độc. Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế tăng 

cường cảnh báo nguy cơ và hậu quả của việc sử dụng rượu tự pha chế không rõ 
nguồn gốc. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông: 

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc quảng cáo, bán hàng qua mạng xã hội 

các mặt hàng thực phẩm, đặc biệt là quảng cáo thực phẩm chức năng. 

Phối hợp với các sở Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn thực hiện truyền thông, hướng dẫn việc lựa chọn chế biến bảo quản và sử 

dụng thực phẩm an toàn; chỉ mua sử dụng thực phẩm phụ gia thực phẩm có nhãn 
mác đầy đủ nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; không sử dụng phụ gia thực phẩm ngoài 

danh mục không đúng đối tượng liều lượng theo quy định. 

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố:  

 Phát huy vai trò chỉ đạo, giám sát của Ban chỉ đạo An toàn thực phẩm (Ban 
chăm sóc sức khỏe nhân dân) các cấp, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu các 

đơn vị trong hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm của địa phương. 

Chủ động rà soát, tăng cường và quyết liệt tổ chức thực hiện kế hoạch công 

tác bảo đảm an toàn thực phẩm, xác định và tập trung vào một số nhiệm vụ trọng 
điểm, nhất là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối 

với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, thực phẩm thuộc lĩnh vực, phạm vi được phân 
công phụ trách, kiên quyết xử lý đối với các đơn vị, cá nhân vi phạm. 
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Quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh thực phẩm đường phố, đặc biệt là 
việc kinh doanh, chế biến các sản phẩm thực phẩm như hải sản, nội tạng động vật 

giá rẻ…. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bảo đảm an toàn 

thực phẩm, quản lý theo nguy cơ, đặc biệt là nguy cơ ngộ độc tập thể, ngộ độc 
rượu, đảm bảo an toàn thực phẩm tại hộ gia đình; tiếp tục thực hiện các chương 

trình phối hợp về vận động, giám sát thực hiện an toàn thực phẩm. 

6. Các ngành thành viên Tiểu ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh: 

Trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao, chỉ đạo tổ chức thực hiện 
có hiệu quả việc đảm bảo an toàn thực phẩm. 

 Yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực 
hiện. Báo cáo kết quả triển khai các nội dung chỉ đạo nêu trên về UBND tỉnh (qua 

Sở Y tế, cơ quan thường trực) trước ngày 15/9/2022, Sở Y tế tổng hợp báo cáo 
UBND tỉnh trước ngày 20/9/2022./.. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- TT: TU, UBND tỉnh; 
- Báo Lào Cai, Đài PTTH tỉnh; 
- Chi cục ATVSTP; 
- Lãnh đạo Văn phòng; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT, TH3, NLN2, KT2, VX2. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 Giàng Thị Dung 
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