
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /UBND-KGVX  Lạng Sơn, ngày       tháng 5 năm 2020 

V/v thực hiện Chỉ thị số 

17/CT-TTg ngày 13/4/2020 

của Thủ tướng Chính phủ  

 

Kính gửi:      

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

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, UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ được giao: 

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 đến 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, tổ chức, cá nhân 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 và 

các tổ chức thành viên. 

đ) Ưu tiên nguồn lực cho công tác bảo đảm an toàn thực phẩm theo đúng 

quy định. 

2. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác 

thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo theo  

quy định tại Phụ lục II Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm; tham mưu 

Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh đẩy mạnh việc kiểm 

tra công tác quản lý an toàn thực phẩm tại các huyện, thành phố theo quy định; 
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chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị, thuốc và 

hóa chất để xử lý kịp thời và hiệu quả khi có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra.  

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan liên quan thúc đẩy phát triển và tăng cường quản lý bảo đảm an toàn thực 

phẩm 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; hướng dẫn UBND các huyện, thành phố xây dựng các vùng sản xuất nông 

sản thực phẩm an toàn phù hợp với điều kiện thực tế của địa bàn; 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; tập trung quản lý chất lượng, an toàn các 

loại sản phẩm nông, lâm, thủy sản trên thị trường, đặc biệt về dư lượng thuốc 

bảo vệ thực vật, hóa chất bảo quản, phụ gia thực phẩm trên các sản phẩm; định 

kỳ lấy mẫu lưu thông trên thị trường kiểm nghiệm để đánh giá chất lượng an 

toàn thực phẩm nhằm khuyến cáo cho người tiêu dùng và các cơ quan có liên 

quan; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc bảo đảm an toàn thực phẩm, 

chú trọng các cơ sở cung cấp thực phẩm nông sản cho nhiều người, cơ sở kinh 

doanh dịch vụ giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ. 

4. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thúc đẩy 

phát triển hệ thống phân phối thực phẩm an toàn; tăng cường quản lý suốt quá 

trình sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh đối với rượu, bia, 

nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh, 

mứt, kẹo, dụng cụ, vật liệu bao gói chuyên dụng và các thực phẩm khác theo 

quy định phân công trách nhiệm và theo phân cấp quản lý trên địa bàn tỉnh để 

ngăn chặn các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng. 

5. Cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, 

kiểm soát thị trường hàng hóa thực phẩm; chủ động tuyên truyền các văn bản quy 

phạm pháp luật trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thực phẩm đến các tổ chức, cá 

nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng trên địa bàn; tăng 

cường phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống buôn lậu, 

gian lận thương mại, hàng giả, trong đó tập trung kiểm tra xử lý các đối tượng sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm giả, thực phẩm nhập lậu, thực phẩm không đảm bảo 

chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ; các đối tượng lợi dụng thương mại điện 

tử, hình thức kinh doanh đa cấp để kinh doanh các sản phẩm thực phẩm giả, thực 

phẩm lậu, thực phẩm không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, 

chú trọng các nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung, thực phẩm 

chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng. 

6. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng 

cường chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn thực 

phẩm tại bếp ăn tập thể của các cơ sở giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp 

trên địa bàn tỉnh theo phân cấp quản lý và chức năng, nhiệm vụ được giao. 

7. Sở Thông tin và Truyền thông đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan báo 

chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng cường thông tin, tuyên truyền về bảo 
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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. Chủ trì, 

phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm soát hoạt động quảng cáo thực 

phẩm trên các phương tiện báo chí, internet, thông tin cơ sở,… để bảo đảm 

tuân thủ đúng quy định của pháp luật; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có 

hành vi thực hiện quảng cáo không đúng quy định của pháp luật, không đúng 

nội dung được cấp phép. 

8. Công an tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường chỉ đạo đấu tranh, 

phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm; tập trung 

điều tra, xử lý các vụ việc, tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng về an toàn 

thực phẩm theo đúng quy định pháp luật. 

9. Cục Hải quan tỉnh tăng cường công tác quản lý, giám sát, kiểm soát 

thực phẩm nhập khẩu, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo quy định các 

lô hàng không đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, không rõ nguồn 

gốc xuất xứ. Chú trọng kiểm soát các sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản, vật tư nông 

nghiệp, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hoá chất tăng trưởng, thức ăn chăn 

nuôi, nguyên liệu, phụ gia để chế biến nông sản và thuỷ, hải sản; phối hợp với 

các lực lượng kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm thực phẩm 

nhập lậu. 

10. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các Đồn Biên phòng chủ 

trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu kiểm tra, kiểm soát chặt 

chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu; bảo đảm an 

ninh trật tự cửa khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho thông quan hàng hóa; tổ chức 

ngăn chặn buôn lậu qua biên giới. 

11. Sở Tài chính thẩm định kinh phí do các cơ quan, đơn vị liên quan xây 

dựng, tham mưu UBND tỉnh đảm bảo kinh phí cho công tác quản lý, bảo đảm an 

toàn thực phẩm. 

12. UBND các huyện, thành phố:  

a) Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch 

UBND tỉnh về công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn theo quy định 

của pháp luật và phân cấp quản lý. 

b) Chủ động tổ chức lực lượng, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát 

bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn; 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, rượu, chế biến bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo nhỏ lẻ. 

c) Căn cứ tình hình thực tế tại địa bàn xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn 

thực phẩm trên địa bàn quản lý; coi đây là nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo, điều 

hành phát triển kinh tế - xã hội; ưu tiên bố trí đủ kinh phí, nguồn lực cho công 

tác quản lý an toàn thực phẩm. 
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d) Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện 

nhiệm vụ quản lý an toàn thực phẩm của UBND xã, phường, thị trấn và các đơn 

vị liên quan trên địa bàn; kiên quyết xử lý cán bộ, công chức, viên chức thiếu 

trách nhiệm và buông lỏng quản lý về an toàn thực phẩm. 

đ) Tổ chức, triển khai xây dựng các vùng sản xuất nông sản an toàn phù 

hợp với điều kiện thực tế của các địa bàn; xây dựng và phát triển nhân rộng các 

mô hình chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và khai thác nông, thủy sản an toàn, 

quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi; khuyến khích xây dựng và phát triển mô 

hình cửa hàng thực phẩm sạch tại các xã, phường, thị trấn, nơi đông dân cư. 

13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể 

tỉnh 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 an toàn thực phẩm. 

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện và 

báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 

13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ gửi về Sở Y tế trước ngày 01 tháng 12 hàng 

năm. Sở Y tế xây dựng dự thảo báo cáo của UBND tỉnh xong trước ngày 05 

tháng 12 hàng năm./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CV, ĐV trực thuộc;  

- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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