
 

 

Kính gửi:   

- Các sở, ngành tỉnh;  

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Trong thời gian qua, người dân đã quan tâm và có ý thức hơn trong bảo 

đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) khi tổ chức các bữa ăn đông người. 

Tuy nhiên, một số hộ gia đình vẫn chưa thực hiện tốt việc bảo đảm vệ sinh 

trong chế biến, bảo quản dẫn đến thực phẩm dễ bị ô nhiễm, ôi thiu, ảnh hưởng 

đến sức khỏe con người. Mặt khác, một số thực phẩm, phụ gia mua với số 

lượng lớn, khó kiểm soát nguồn gốc, chất lượng; vì vậy, ngộ độc thực phẩm 

vẫn có nguy cơ xảy ra, gần đây nhất vào ngày 14/3/2021 tại một đám cưới trên 

địa bàn huyện Sìn Hồ đã xảy ra sự cố về ATTP gây ảnh hưởng đến sức khỏe của 

nhiều người dân. Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý về ATTP, phòng 

chống ngộ độc thực phẩm, đặc biệt trong các bữa ăn tập trung đông người, Chủ 

tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan, các cơ quan báo chí, truyền 

thông, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm 

vụ sau: 

1. Tăng cường thông tin, tuyên truyền kiến thức về ATTP, phòng chống 

ngộ độc thực phẩm; phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP, nhấn 

mạnh nội dung “05 chìa khóa để có thực phẩm an toàn” theo hướng dẫn của Tổ 

chức Y tế thế giới để nâng cao kiến thức đảm bảo ATTP cho người sản xuất, 

kinh doanh, người tiêu dùng thực phẩm; tuyên truyền, phổ biến các biện pháp 

vệ sinh trong sản xuất, chế biến thực phẩm, thực hiện nghiêm các quy định vệ 

sinh cá nhân, tuyệt đối không để người mắc các bệnh truyền nhiễm như tả, lỵ, 

viêm da nhiễm trùng, lao phổi, tiêu chảy cấp... tham gia chế biến, nấu nướng, 

tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm; sử dụng các nguyên liệu, phụ gia thực phẩm 

có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đảm bảo an toàn theo quy định.  

 2. Các sở, ngành chức năng và các địa phương tăng cường thanh tra, 

kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Phát hiện sớm, kiên quyết xử 

lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về ATTP; công khai các vi phạm 

trên phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.  

 3. UBND các huyện, thành phố sẵn sàng phương tiện, nhân lực, 

phương án phối hợp, hỗ trợ cơ sở giải quyết kịp thời khi có sự cố về ATTP, 

ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn. Chỉ đạo chính quyền cơ sở, các cơ 

quan, đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ, yêu cầu chủ cơ sở, hộ gia đình trước 
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khi tổ chức các bữa ăn tập trung đông người (nhất là tại các xã, bản vùng sâu, 

vùng xa) phải thông báo cho chính quyền địa phương để được hướng dẫn, 

giám sát và thực hiện ký cam kết đảm bảo ATTP đối với bữa ăn tập trung 

đông người. 

 Căn cứ nội dung Văn bản này, yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các 

huyện, thành phố triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND: U; 

- MTTQ tỉnh; 

- Thành viên VSATTP tỉnh; 

- Chi cục VSATTP tỉnh; 

- VPUBND tỉnh: V, C, CB; 

- Lưu: VT, VX2. 
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