
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LAI CHÂU 
 

Số:             /UBND-VX 
V/v thực hiện Thông báo kết luận của 

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức 

Đam về an toàn thực phẩm 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Lai Châu, ngày            tháng 6 năm 2020 

   

         Kính gửi:  

      - Các sở, ngành tỉnh; 

      - UBND các huyện, thành phố. 

      

Trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tiếp 

tục được các cấp, các ngành và địa phương quan tâm chỉ đạo và đạt nhiều 

chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số 

tồn tại, hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm. Thực hiện Thông 

báo kết luận số 208/TB-VPCP ngày 19/6/2020 của Văn phòng Chính phủ về 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 tỉnh yêu cầu các sở, 

ngành, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Chỉ thị số 

17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm và 

Công văn 865/UBND-VX ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh. 

2. Các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công 

tác thông tin, tuyên truyền về an toàn thực phẩm, vận động người dân nâng cao 

ý thức bảo đảm an thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm.  

3. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan liên chỉ đạo tăng cường 

công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực 

phẩm chế biến sẵn và thực phẩm chức năng. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức 

năng tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm trong việc quảng cáo thực phẩm trên 

các trang web, mạng xã hội thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật. 

Căn cứ nội dung Công văn này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các 

sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;,  

- Ủy ban MTTQ tỉnh; 

- VPUBND: V1, V2; 

- Lưu: VT, VX2. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 [daky] 
 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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