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Kính gửi:  

- Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
 

  
 

Triển khai thực hiện chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 17/CT-TTg 

ngày 13 tháng 4 năm 2020 về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an 

toàn thực phẩm trong tình hình mới; Theo đề nghị của Sở Y tế tại Văn bản số 

1442/SYT-QLHN ngày 21 tháng 4 năm 2020(1),  

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc 

tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nội 

dung như sau: 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Tăng cường 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.  

- Tăng cường quản lý bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm, chợ thực phẩm theo phân cấp, chợ đầu mối nông sản thực 

phẩm. 

- Tăng cường công tác 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. 

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát và có biện pháp xử lý nghiêm đối với các 

tiểu thương mua bán thịt gia súc, gia cầm trên các phương tiện xe gắn máy; kiểm 

tra về nguồn gốc, xuất xứ, về dấu kiểm soát giết mổ hoặc tem vệ sinh thú y trên thịt 

gia súc, gia cầm vận chuyển.  

- Các địa phương chưa có cơ sở giết mổ tập trung khẩn trương xây dựng và 

đưa vào hoạt động cơ sở giết mổ tập trung. 

- Cân đối bố trí kinh phí, nguồn lực cho công tác quản lý an toàn thực phẩm 

tại địa phương. 

                                                 
(1) Về việc báo cáo và đề nghị xem xét ban hành văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13 tháng 4 

năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ 
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2. Các cơ quan, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực 

phẩm tỉnh(2) phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm theo 

đúng quy định của Luật An toàn thực phẩm và các văn bản quy phạm pháp luật về 

an toàn thực phẩm; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thực 

hiện trách nhiệm được giao. 

- 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 quy định về an toàn thực 

phẩm, ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng theo quy định của pháp luật; xử lý 

nghiêm tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm trong quản lý an toàn thực phẩm. 

- Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Văn bản số 3166/UBND-KGVX 

ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện công tác 

quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh 

doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND ngày 29 

tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 58/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 

năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo 

liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh hằng năm. 

- 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.     

- 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. 

- 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. 

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

quy định.  

3. Sở Y tế 

- 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. 

- Chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực 

hiện các nội dung tại văn bản này; định kỳ 06 tháng (trước ngày 20 tháng 6), hằng 

năm (trước ngày 01 tháng 12), tổng hợp tình hình thực hiện, báo cáo Bộ Y tế và 

Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo khi có 

yêu cầu. 

                                                 
(2) Quyết định số 744/QĐ-UBND  ngày  11 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc kiện toàn 

Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh Kon Tum. 
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4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Tiếp tục phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thúc đẩy phát 

triển các vùng sản xuất nông sản thực phẩm an toàn, sản xuất kinh doanh thực 

phẩm theo chuỗi. Thực hiện triển khai áp dụng các quy trình sản xuất tiên tiến, phù 

hợp đối với các hộ sản xuất nông, lâm, thủy sản thực phẩm. 

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát về thuốc bảo vệ thực vật, 

thuốc thú y, phân bón, thức ăn chăn nuôi, hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ 

lẻ. Định kỳ hằng quý (trước ngày 20 tháng cuối quý) báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 

tình hình và kết quả thực hiện. 

5. Sở Công Thương 

- Chỉ đạo phát triển hệ thống phân phối thực phẩm an toàn; quản lý chợ an 

toàn thực phẩm theo phân cấp. 

- Tham mưu Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

tỉnh (Ban Chỉ đạo 389) chỉ đạo các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Ban 

Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố 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. 

- 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. 

6. 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. 

7. Sở Tài chính: Phối hợp Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên 

quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, bố trí nguồn kinh phí để thực 

hiện các nhiệm vụ bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định, phù hợp với khả 

năng ngân sách tỉnh. 

8. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

Hướng dẫn, đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông dành nhiều thời lượng thông 

tin tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên 

quan đến vấn đề an toàn thực phẩm, thường xuyên quảng bá các mô hình sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm bảo đảm an toàn thực phẩm, tạo sự đồng thuận trong xã hội 

và tham gia có hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. 

9. Báo Kon Tum, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin 

điện tử tỉnh: Phối hợp Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công 

Thương 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. 
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10. Cục Quản lý thị trường Kon Tum: Tăng cường công tác phòng, chống 

buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn 

gốc, nhập lậu; kiểm soát chặt chẽ kinh doanh đa cấp, thương mại điện tử đối với 

thực phẩm. 

11. Công an tỉnh: Tăng cường chỉ đạo các lực lượng chức năng trực thuộc, 

Công an các huyện, thành phố phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan 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. 

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính 

trị - xã hội: Quan tâm, tiếp tục phối hợp các sở, ngành, địa phương tăng cường 

tuyên truyền, tổ chức các chương trình truyền thông về an toàn thực phẩm, vận 

động quần chúng tham gia thực hiện các mô hình bảo đảm an toàn thực phẩm, vận 

động Nhân dân phối hợp với lực lượng chức năng đấu tranh, ngăn chặn các vi 

phạm về an toàn thực phẩm và phối hợp các ngành chức năng giám sát công tác 

quản lý an toàn thực phẩm. 

Báo để các đơn vị biết, phối hợp triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ (B/c); 

- Các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Công Thương; 

- Thường trực Tỉnh ủy (B/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (B/c); 

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- CVP UBND tỉnh, PVP phụ trách; 

- Lưu: VT, NNTN4.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 
Nguyễn Hữu Tháp 
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