ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: 386/UBND-KGVX

An Giang, ngày 15 tháng 4 năm 2020

V/v thực hiện Chỉ thị số
17/CT-TTg ngày 13/4/2020
của Thủ tướng Chính phủ tiếp
tục tăng cường trách nhiệm
quản lý nhà nước về an toàn
thực phẩm trong tình hình mới.

Kính gửi:
- Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố.
Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ
tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình
hình mới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:
1. Các Sở, ban ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố:
a) Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm;
tăng cường công tác hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra và 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;
b) 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;
c) 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;
d) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Chương trình phối hợp bảo đảm an
toàn thực phẩm của UBND tỉnh với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh;
đ) Ưu tiên nguồn lực cho công tác bảo đảm an toàn thực phẩm theo đúng
quy định.
2. Sở Y tế:
a) Chủ trì, tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện thể chế quản lý an toàn thực phẩm
phù hợp với tình hình của tỉnh, tham mưu UBND tỉnh đề xuất Trung ương;
b) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh,
quảng cáo thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực
phẩm;

c) Đẩy mạnh việc kiểm tra công tác quản lý an toàn thực phẩm của tỉnh,
theo quy định.
3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
a) Chỉ đạo các địa phương thúc đẩy phát triển các vùng sản xuất nông sản
thực phẩm an toàn, sản xuất kinh doanh thực phẩm theo chuỗi, làng nghề thực
phẩm, chợ đầu mối nông sản thực phẩm an toàn;
b) Tăng cường quản lý thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân bón, thức
ăn chăn nuôi, hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ.
4. Sở Công Thương:
a) Chỉ đạo phát triển hệ thống phân phối thực phẩm an toàn; quản lý chợ an
toàn thực phẩm;
b) Tăng cường công tác quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu, gian lận
thương mại, hàng giả, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc;
c) Quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh đa cấp, thương mại điện tử đối
với thực phẩm, chú trọng nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung,
thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng.
5. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Theo
chức năng, nhiệm vụ tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn
thực phẩm tại bếp ăn tập thể của các cơ sở giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp.
6. Công an tỉnh tăng cường chỉ đạo điều tra, xử lý hình sự đối với các vụ
việc, tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng về an toàn thực phẩm theo đúng quy
định pháp luật.
7. Sở Tài chính hướng dẫn, bố trí nguồn kinh phí để thực hiện các nhiệm
vụ bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định.
8. Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang, Thông tấn xã Việt Nam – Phân
xã An Giang, Báo An Giang: Tăng cường thông tin, tuyên truyền về bảo đảm an
toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, lựa chọn, tiêu dùng thực phẩm và
phòng, chống ngộ độc thực phẩm; chú trọng truyền thông để chuyển đổi hành vi,
tập quán lạc hậu không bảo đảm an toàn thực phẩm, hướng vào đối tượng sản
xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, nhân dân ở vùng sâu, vùng xa.
9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:
a) Chỉ đạo phát triển các vùng sản xuất 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;
b) Tăng cường quản lý bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các làng nghề
thực phẩm, chợ thực phẩm, chợ đầu mối nông sản thực phẩm;
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c) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc bảo đảm an toàn thực phẩm,
chú trọng các cơ sở cung cấp thực phẩm cho nhiều người, thức ăn đường phố, cơ
sở kinh doanh dịch vụ giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ;
d) Bố trí đủ kinh phí, nguồn lực cho công tác quản lý an toàn thực phẩm;
10. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ
chức chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban ngành và địa
phương tăng cường tuyên truyền, vận động và giám sát công tác quản lý an toàn
thực phẩm.
Trước ngày 07 tháng 12 hàng năm, các Sở, ban ngành, đoàn thể và địa
phương báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị này gửi về Sở Y tế để tổng
hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Y tế.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành, đoàn thể, địa
phương và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:

KT.CHỦ TỊCH

- Như trên;
- TT: TU, HĐND, UBND,
UBMTTQVN tỉnh;
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- Phòng: KGVX, TH;
- Lưu: VT.
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