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    Kính gửi:  

- Các phòng: Y tế, KT-HT, NN&PTNT, GD&ĐT, VH-TT; 

 - Công an huyện; 

 - Các trung tâm: Y tế, Văn hóa - Truyền thông huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Văn bản số 3871/SYT-ATTP ngày 18/11/2022 của Sở Y tế Hà 

Tĩnh về việc tăng cường công tác quản lý ATTP; Để quản lý tốt công tác an toàn 

thực phẩm, bảo đảm sức khỏe cho người dân vui Xuân đón Tết an toàn, Ủy ban 

nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Các phòng, ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc 

Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 16/02/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về Đảm 

bảo an toàn thực phẩm năm 2022 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh 

huyện. 

2. Các phòng: Y tế, Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế - Hạ tầng. 

Theo chức năng, nhiệm vụ lĩnh vực được giao tăng cường kiểm tra, giám 

sát công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn.  

Phòng Y tế chủ trì, phối hợp các phòng, ngành liên quan tham mưu Ủy ban 

nhân dân huyện thành lập đoàn liên ngành kiểm tra việc triển khai thực hiện của  

Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm cấp xã và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm trên địa bàn toàn huyện. 

Phát hiện sớm, kiên quyết xử lý và đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở 

không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm, hoạt động không giấy phép theo 

đúng quy định của pháp luật.  

3. Công an huyện 

Phối hợp liên ngành kiểm tra định kỳ và đột xuất về an toàn thực phẩm. 

Kiểm soát ngăn chặn việc vận chuyển tiêu thụ thực phẩm không đảm bảo vệ sinh, 

kém chất lượng và thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông trên địa bàn. 

Điều tra, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm các quy định về an toàn thực 

phẩm. Dẹp bỏ các cơ sở bày bán thực phẩm tại các địa điểm không được phép bán 

hàng như: cổng trường học, lấn chiếm vỉa hè, chợ cóc, chợ tạm không bảo đảm 

vệ sinh. 

 

 



4. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Truyền thông. 

Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục người dân về cách phòng ngừa 

ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm. Hướng dẫn sử dụng các thực 

phẩm an toàn (thực phẩm được công bố tiêu chuẩn sản phẩm, thực phẩm có nguồn 

gốc, xuất xứ rõ ràng). Khuyến khích người dân phát hiện và tố giác các hành vi vi 

phạm về an toàn thực phẩm.  

Công khai các hành vi vi phạm, kết quả xử lý vi phạm trên các phương tiện 

thông tin đại chúng để người dân được biết, đặc biệt các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, 

nguy cơ ô nhiễm an toàn thực phẩm cao. 

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm 

túc công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại trường học; phối hợp với ngành Y tế 

và chính quyền địa phương tổ chức quản lý tốt công tác an toàn thực phẩm tại bếp 

ăn tập thể, bếp ăn bán trú; không để xảy ra ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh truyền 

qua thực phẩm tại các trường học. 

6. Trung tâm Y tế huyện 

Thực hiện thường xuyên công tác giám sát ngộ độc thực phẩm, bệnh 

truyền qua thực phẩm tại cộng đồng, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng phương án, lực 

lượng thường trực, phương tiện, vật tư… để phối hợp tham gia phòng chống ngộ 

độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm khi được yêu cầu. 

7. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn 

 Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về an toàn thực phẩm trên 

địa bàn; quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

nhỏ lẻ, thức ăn đường phố, cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, an toàn thực phẩm 

tại các chợ trên địa bàn và các đối tượng theo phân cấp quản lý. 

Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm, nếu vượt quá thẩm quyền báo cáo cấp trên để xử lý. 

Yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

 

Nơi nhận: 

- Các Sở: Y tế, Công thương, NN& PTNT; 

- Chi cục ATVSTP tỉnh; 

- TT Huyện  ủy, TT HĐND huyện;               Để BC 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ ATVSTP huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các trường học, trạm y tế trên địa bàn huyện;  

- Lưu: VT UBND, YT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Bá Hà 

 

 



 


		vvdung.th@hatinh.gov.vn
	2022-11-22T16:36:28+0700


		nvtuan.th@hatinh.gov.vn
	2022-11-22T16:42:46+0700


		NBHA.TH@HATINH.GOV.VN
	2022-11-22T17:56:01+0700


		2022-11-22T17:59:51+0700


		2022-11-22T18:00:13+0700


		ubthachha@hatinh.gov.vn
	2022-11-22T18:01:01+0700




