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CHỈ THỊ 

Tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước  

về an toàn thực phẩm trong tình hình mới 
______________ 

 

Trong thời gian qua, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm nhận được sự 

quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa 

phương, tạo được những chuyển biến rõ rệt, tích cực trên toàn diện các lĩnh vực. 

Thể chế quản lý an toàn thực phẩm tiếp tục hoàn thiện, phù hợp với thông lệ 

quốc tế. Trách nhiệm của chính quyền các cấp, nhất là chính quyền cơ sở, của 

doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm được nâng cao. Những vấn đề gây 

bức xúc dư luận xã hội đã được kiểm soát giảm cả số lượng, mức độ và hiện tượng. 

Công tác thông tin, tuyên truyền, vận động được đẩy mạnh. Tuy nhiên, công tác 

bảo đảm an toàn thực phẩm vẫn còn khó khăn, thách thức do sản xuất nhỏ lẻ vẫn 

còn nhiều. Thói quen lạm dụng, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, vật tư nông 

nghiệp không đúng quy trình, không rõ nguồn gốc còn khá phổ biến. Quản lý 

hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ với nhiều nguy cơ không bảo đảm an 

toàn còn khó khăn. Thực phẩm lậu, thực phẩm giả, thực phẩm không an toàn 

vẫn còn nhiều. Việc kinh doanh, quảng cáo thực phẩm chức năng vi phạm pháp 

luật, đặc biệt trên mạng xã hội diễn biến phức tạp, khó quản lý.  

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, bảo đảm an 

toàn thực phẩm, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: 

1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp:  

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 Chính phủ với Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 

thành viên; 

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

quy định.    
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2. Bộ Y tế: 

a) Chủ trì, tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện thể chế quản lý an toàn thực 

phẩm phù hợp với thông lệ quốc tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập; 

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 các 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo quy định. 

3. Bộ 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. Bộ 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. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ 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. Bộ Công an 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. Bộ 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 Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt 

Nam, các cơ quan báo chí: 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 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 

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;  
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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; 

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; 

đ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân Thành phố             

Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân các đô thị lớn chỉ đạo làm thí điểm việc áp dụng 

hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thực phẩm tiêu dùng trong nước cũng 

như thực phẩm xuất khẩu.   

10. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức 

chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, chính quyền các 

cấp tăng cường tuyên truyền, vận động và giám sát công tác quản lý an toàn 

thực phẩm. 

Trước ngày 10 tháng 12 hàng năm, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương và các bộ, ngành liên quan có trách nhiệm báo cáo tình 

hình và kết quả thực hiện Chỉ thị gửi Bộ Y tế để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Quốc hội; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các  tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Văn phòng Trung ương Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Ủy ban KHCN và MT của Quốc hội;  

- Ban Tuyên giáo Trung ương; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,  

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, KGVX (3b). Q 

THỦ TƯỚNG 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc 
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