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CHỈ THỊ 

CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH UỶ 

Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác bảo đảm  

an toàn thực phẩm trong tình hình mới 

---- 

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

tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận, các hội, 

đoàn thể từ thành phố đến phường, xã, từ đó tạo được chuyển biến rõ rệt, tích 

cực. Trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật của cơ sở sản xuất, kinh doanh, 

chế biến thực phẩm được nâng lên; giảm các ca, vụ ngộ độc, góp phần quan 

trọng trong công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Tuy vậy, bên 

cạnh những kết quả đạt được, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm vẫn còn 

nhiều khó khăn, thách thức. Công tác lãnh đạo chỉ đạo của một số cấp ủy, Chính 

quyền, ban, ngành chức năng có lúc chưa đồng bộ và thiếu quyết liệt. Cán bộ 

làm công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm còn mỏng, chưa đáp ứng 

yêu cầu. Sản xuất, kinh doanh thực phẩm đa số nhỏ lẻ; 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 giết mổ gia súc, gia cầm còn nhiều bất 

cập, vẫn còn tình trạng giết mổ không đúng địa điểm quy định, gây nguy cơ mất 

an toàn. Thực phẩm lậu, thực phẩm giả, thực phẩm không an toàn vẫn còn lưu 

thông trên thị trường. Việc quản lý kinh doanh, quảng cáo thực phẩm chức năng, 

nhất là trên mạng xã hội khó khăn.  

Nhằm khắc phục hạn chế, khó khăn nêu trên và tiếp tục thực hiện tốt Chỉ 

thị 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) và 

các văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh về an toàn thực 

phẩm trong tình hình mới, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, 

Chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố thực 

hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây: 

1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác đảm bảo chất lượng an 

toàn thực phẩm trong tình hình mới; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ 

thị 08-CT/TW, ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI); 

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; Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND, ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc ban hành Quy định quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh 

Hà Tĩnh; đưa các tiêu chí về an toàn thực phẩm vào kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội, xây dựng đô thị văn minh, phường văn minh kiểu mẫu và xã đạt chuẩn 

Nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. 

2. Ủy ban nhân dân thành phố:  



- Chỉ đạo, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước từ thành phố đến 

phường, xã; rà soát, bổ sung quy chế, phát huy tốt vai trò Ban chỉ đạo liên ngành 

về an toàn thực phẩm các cấp; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách Pháp 

luật về an toàn thực phẩm. Ưu tiên nguồn lực cho công tác bảo đảm an toàn thực 

phẩm; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác an 

toàn thực phẩm. 

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước về an 

toàn thực phẩm. Tăng cường công tác hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra và xử lý 

nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm; xử lý 

nghiêm các tổ chức, cá nhân lơ là, thiếu trách nhiệm trong quản lý an toàn thực 

phẩm. 

- 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 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm. 

- Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm. Thường 

xuyên tập huấn nâng cao nhận thức cho mỗi cán bộ, đảng viên, người dân và các 

doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm về tầm quan 

trọng của an toàn thực phẩm đối với sức khỏe con người và phát triển kinh tế - 

xã hội; 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. 

- Xây dựng và phát triển các vùng nuôi trồng thủy sản, vùng sản xuất rau 

an toàn phù hợp; nhân rộng các mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực 

phẩm, giết mổ gia súc, gia cầm an toàn; các quy trình, kỹ thuật tiên tiến trong 

sản xuất nông nghiệp, nông sản, thực phẩm; phát triển hệ thống phân phối thực 

phẩm an toàn; xây dựng thương hiệu hàng hóa theo chương trình OCOP.  

- Đẩy mạnh xã hội hóa công tác an toàn thực phẩm, huy động các nguồn 

lực trong xã hội tham gia vào công tác quản lý và bảo đảm chất lượng an toàn 

thực phẩm.  

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội thành 

phố: Tổ chức tuyên truyền, vận động sâu rộng trong đoàn viên, hội viên các chủ 

trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo an 

toàn thực phẩm. Thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội đối với lĩnh 

vực quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm. 

4. Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng các cơ quan 

tuyên truyền xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tin bài tuyên truyền về 

công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; phổ biến nhân rộng các mô hình 

tiêu biểu về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố; công khai các tổ chức, cá 

nhân vi phạm an toàn thực phẩm. 

5. Ban Thường vụ Đảng ủy phường , xã: Xây dưṇg kế hoac̣h và triển khai 

thực hiện Chỉ thị này ; phát huy vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở , ở địa bàn 

dân cư; củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, các lực lượng tham gia công tác quản 

lý Nhà nước về an toàn thực phẩm; kiểm tra, kiểm soát công tác đảm bảo vệ sinh 

an toàn thực phẩm trên địa bàn. Hằng tháng, tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả 



thực hiện nhiệm vụ; biểu dương, khen thưởng, các cá nhân, tập thể tiêu biểu trên 

địa bàn. Định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo và 

triển khai thực hiện; báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy kết quả thực hiện Chỉ thị. 

6. Văn phòng Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo 

dõi, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy về kết quả thực hiện Chỉ thị. 

Chỉ thị này được quán triệt đến chi bộ và tuyên truyền trong Nhân dân. 
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