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Hậu Lộc, ngày         tháng  8  năm 2022 

V/v triển khai thực hiện kết luận 

của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam 

tại cuộc họp Ban chỉ đạo liên 

ngành Trung ương về ATTP. 
 

 

        Kính gửi: 

    - UBND các xã, thị trấn; 

    - Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

    - Các phòng: Nông nghiệp &PTNT, Kinh tế &Hạ tầng; 

                             - Công an huyện; 

- Đội quản lý Thị trường số 3; 

- Trung tâm Y tế huyện;   

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các đoàn thể cấp huyện. 

 

Thực hiện Công văn số 11470/UBND-NN ngày 05/8/2022 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc giao triển khai thực hiện 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 huyện yêu cầu UBND các xã, các ngành chức 

năng có liên quan tập trung triển khai thực hiện các nội dung sau:  

1. Đối với UBND các xã, thị trấn 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về bảo đảm an toàn thực 

phẩm, quản lý theo nguy cơ, đặc biệt là về nguy cơ ngộ độc tập thể, ngộ độc 

rượu, thuốc bảo vệ thực vật và sản phẩm thủy sản; tiếp tục thực hiện các 

chương trình phối hợp giữa UBND với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông 

dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn thanh niên của xã về vận động, giám sát 

thực hiện an toàn thực phẩm, do một số xã thời gian gần đây, việc thực hiện 

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

giữa UBND với các đoàn thể có lúc chững lại. 

- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật 

về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm 

theo đúng quy định của pháp luật. 

- Tăng cường 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, các sản phẩm từ thịt và nội tạng động vật giá rẻ… 

2. Đối với các ngành có liên quan cấp huyện 

- Tăng cường công tác kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm, trong 

đó đặc biệt chú trọng kiểm tra việc đưa chất gây nghiện vào một số loại thực 

phẩm, thực phẩm chức năng, đồ ăn sẵn, sản phẩm thủy sản, nhất là đồ uống 
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kiên quyết xử lý các cơ sở vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rượu, đặc biệt 

là xử lý nghiêm các cơ sở dùng cồn công nghiệp pha chế thành rượu gây ngộ 

độc. 

- Trung tâm Văn hóa thông tin, thể thao và du lịch huyện thường xuyên 

phát các tin, bài về cảnh báo nguy cơ và hậu quả của việc sử dụng rượu tự 

pha chế không rõ nguồn gốc. 

- Các ngành Công an, Quản lý thị trường theo chức năng nhiệm vụ được 

giao, căn cứ các quy định hiện hành của nhà nước, các văn bản chỉ đạo của ngành 

cấp trên tổ chức các đoàn chuyên ngành kiểm tra công tác an toàn thực phẩm trên 

địa bàn, thực hiện ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

3.  Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể 

cấp huyện 

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

phẩm, quản lý theo nguy cơ, đặc biệt là nguy cơ ngộ độc tập thể, tiếp tục thực hiện 

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

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Thường trực: Huyện ủy, HĐND huyện (để b/c); 

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện; 

- Lưu: VT, ATTP. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 [daky] 

 

 

 

 

Vũ Thị Hà 
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