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Thực hiện kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 16/01/2023 của UBND tỉnh Lào 
Cai về đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023; Quyết 

định số 951/QĐ-SYT ngày 29/12/2022 của Sở Y tế tỉnh Lào Cai về việc Giao chỉ 
tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế tỉnh Lào Cai năm 2023; Đề án số 03-ĐA/TU 

ngày 28/12/2020 của Thành ủy Lào Cai. UBND thành phố xây dựng kế hoạch 
đảm bảo an toàn thực phẩm(ATTP) năm 2023 trên địa bàn thành phố như sau: 

I. MỤC ĐÍC- YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Đảm bảo an toàn thực phẩm nhằm bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân; 
đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng, phòng tránh ngộ độc thực phẩm và các 
bệnh lây truyền qua thực phẩm. Góp phần vào sự phát triển Kinh tế - Xã hội chung 

của tỉnh, thành phố Lào Cai.  

2. Yêu cầu 

Triển khai hiệu quả Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban chấp 

hành Trung ương về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình 

hình mới; 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; Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 28/01/2016 của Tỉnh ủy về việc tăng cường 

công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Lào 

Cai; Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 ban hành Quy định phân 

công, phân cấp và phối hợp quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai. 

Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về ATTP từ thành phố đến xã, phường; 
tăng cường thực hiện chức năng, nhiệm vụ và phối hợp liên ngành trong công tác 

đảm bảo ATTP. 

Ứng dụng công nghệ thông tin áp dụng rộng rãi các phần mềm quản lý thuộc 

lĩnh vực ATTP. 

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm 

đảm bảo ATTP. Huy động toàn thể Nhân dân, các cấp ủy chính quyền, các cơ 
quan, ban ngành, đoàn thể tích cực tham gia công tác đảm bảo chất lượng ATTP. 

Triển khai các biện pháp đảm bảo ATTP để quản lý hiệu quả đối với các hoạt 
động sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm. 

Giám sát, kiểm tra chặt chẽ, từng bước chủ động kiểm soát các nguy cơ gây 
ngộ độc thực phẩm, phấn đấu không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm lớn; hạn chế 



tử vong do ngộ độc thực phẩm trên địa bàn, góp phần bảo vệ sức khỏe của Nhân 
dân trên địa bàn thành phố. 

3. Các chỉ tiêu cụ thể 

100% UBND xã, phường được kiểm tra công tác quản lý Nhà nước trong 

lĩnh vực an toàn thực phẩm. 

 95% cán bộ công chức, viên chức làm công tác ATTP từ tuyến thành phố 

đến xã, phường được đào tạo, tập huấn cập nhật kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ 
về ATTP. 

100% cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn thành phố 
được quản lý, trong đó 84% số cơ sở thực phẩm đạt yêu cầu về ATTP; 100% các 
cơ sở vi phạm điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến kinh doanh 

được xử lý, giải quyết triệt để. 

85% các cơ sở thực phẩm thuộc thuộc diện cấp Giấy chứng nhận được cấp 

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.  

Kiểm soát chặt chẽ hàng hóa lưu thông, phân phối; ngăn chặn việc kinh 

doanh hàng thực phẩm giả, thực phẩm nhập lậu, gian lận thương mại; kiểm soát 
các cơ sở kinh doanh hóa chất bảo vệ thực vật, các vật tư nông nghiệp. 

100% cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp 
giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (cơ sở nhỏ lẻ) ký cam kết đảm bảo 

ATTP và được kiểm tra việc duy trì đảm bảo ATTP sau ký cam kết của cơ sở.  

Tiếp tục kiểm soát tốt không để xảy ra vi phạm về ô nhiễm sinh học, tạp chất, 

tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh, việc sử dụng chất 
cấm trong chăn nuôi, trồng trọt; 

Đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm, hạn chế tối đa không để vụ ngộ độc 

thực phẩm lớn xảy ra (quy mô > 30 người mắc/vụ), không để tử vong do ngộ độc 
thực phẩm,  tỷ lệ ca ngộ độc thực phẩm trong các vụ ngộ độc thực phẩm được báo 

cáo <08 ca/100.000 dân/năm. 100% vụ ngộ độc thực phẩm được điều tra, xử lý 
kịp thời.  

Xây dựng và nhân rộng các mô hình bảo đảm ATTP tại cộng đồng; mô hình 
chợ bảo đảm ATTP; Mô hình chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản an toàn, 

quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi, từng bước hoàn thiện liên kết sản xuất - 
chế biến - lưu thông - phân phối thực phẩm an toàn, có thương hiệu của thành phố 

Lào Cai. 

Ban chỉ đạo CSSKND các cấp thường xuyên được kiện toàn và hoạt động 

có hiệu quả. 

 II. NỘI DUNG  

1. Công tác chỉ đạo điều hành, nâng cao năng lực quản lý về ATTP 

Các ban, ngành đoàn thể, các đơn vị và UBND xã, phường thực hiện nghiêm 
túc Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban chấp hành Trung ương về tăng 

cường bảo đảm an ninh, ATTP trong tình hình mới; 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; Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 
28/01/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác đảm bảo an 



toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai và Chương trình 62-
CTr/TU ngày 10/3/2016 của Thành ủy Lào Cai chương trình hành động thực hiện 

Chỉ thị số 07-CT/TU về việc tăng cường công tác bảo đảm ATTP trong tình hình 
mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

Kiện toàn Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe Nhân dân từ thành phố đến các 
xã, phường. Ban chỉ đạo có trách nhiệm giúp UBND các cấp triển khai các hoạt 

động đảm bảo an toàn thực phẩm, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban 
chỉ đạo, xây dựng kế hoạch hoạt động đảm bảo công tác ATTP trên địa bàn. 

Thực hiện phân cấp quản lý các cơ sở thực phẩm trên địa bàn. 

Tổ chức ký cam kết đảm bảo ATTP giữa UBND xã, phường đối với các hộ 
gia đình tổ chức bữa ăn đông người như: Lễ mừng thọ, hiếu, hỉ…  

Tăng cường giám sát, hỗ trợ chuyên môn đến tuyến xã, phường trong việc 
đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2023. 

Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho 
cán bộ làm công tác ATTP tuyến xã, phường. 

Các tổ chức, cá nhân vi phạm Luật ATTP để xảy ra ngộ độc thực phẩm sẽ bị 
xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

2. Công tác thông tin, truyền thông 

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật Nhà nước 

về công tác quản lý ATTP, các tiêu chí về gia đình “Văn hóa – Sức khỏe”, các 
kiến thức khoa học về ATTP, nhằm phòng tránh ngộ độc thực phẩm và các bệnh 

truyền qua thực phẩm cho các nhà quản lý, lãnh đạo, các ban ngành, các đoàn thể 
và Nhân dân được biết. Đặc biệt tăng cường tuyên truyền phòng ngừa ngộ độc 
rượu, phòng chống ngộ độc nấm…  

Các ngành, đoàn thể lồng ghép nội dung tuyên truyền thực hiện các quy định 
của Nhà nước về ATTP cho cán bộ, hội viên các hoạt động của hội nhằm phòng 

ngừa ngộ độc thực phẩm và truyền qua thực phẩm. 

Lồng ghép công tác ATTP vào nội dung xây dựng nông thôn mới, nội dung 

tuyên truyền của Ban tuyên vận. Thường xuyên quán triệt công tác đảm bảo ATTP 
trong các hội nghị của cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm nâng cao nhận thức 

và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với công tác đảm bảo ATTP cho Nhân 
dân. 

Tăng cường các hoạt động truyền thông trực tiếp tại hộ gia đình, tại các cơ 
sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, hệ thống các trường học THCS, 

THPT trên địa bàn về ATTP và phòng chống ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua 
thực phẩm. 

Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc phổ biến Luật an toàn thực phẩm, 
và các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm; 
kiến thức đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn trong trồng trọt, chăn nuôi sản 

phẩm nông sản thực phẩm, trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.  

Tuyên truyền bằng nhiều hình thức: Trên hệ thống truyền thanh các xã, 

phường, Ban quản lý chợ, báo in, báo điện tử, tờ gấp, áp phích, treo băng rôn, 



khẩu hiệu và tuyên truyền trực tiếp tại các thôn, tổ dân phố và các đợt kiểm tra, 
giám sát tại các cơ sở thực phẩm. 

3. Công tác kiểm tra, giám sát sự kiện 

Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về 

các hoạt động đảm bảo ATTP tại Ủy ban nhân dân các xã, phường trong các dịp 
cao điểm hoặc khi xảy ra sự cố về ATTP trên địa bàn.  

Thực hiện kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực 
phẩm khi có nguy cơ ô nhiễm thực phẩm hoặc khi phục vụ các sự kiện văn hóa, 

chính trị diễn ra tại xã, phường. 

Thực hiện công tác kiểm tra chuyên ngành định kỳ theo kế hoạch và yêu cầu 
của cơ quan cấp trên. 

Thực hiện kiểm tra chuyên ngành về đảm bảo ATTP tại các cơ sở trồng trọt, 
chăn nuôi thủy sản, thu gom, giết mổ, sơ chế, chế biến nông lâm thủy sản; các cơ 

sở kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật; kiểm tra 
ATTP trong lưu thông, phân phối đặc biệt là các chợ trên địa bàn thành phố theo 

phân cấp quản lý. 

Tổ chức giám sát ATTP bằng phương pháp Test nhanh tại các chợ nhất là 

các chợ đầu mối, chợ cụm xã; hướng dẫn và giúp người dân nhận biết thực phẩm 
an toàn, thực phẩm không an toàn;  

Xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật đối với các cơ sở vi phạm. 

4. Tổ chức Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 

UBND thành phố xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai Tháng hành động vì 
ATTP năm 2023 (từ ngày 15/4-15/5/2023) nhằm đảm bảo chất lượng ATTP cho 
Nhân dân trên địa bàn thành phố. 

Kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về ATTP tại các xã, phường. 

5. Triển khai có hiệu quả hoạt động về an toàn thực phẩm các dự án 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, mục tiêu 
quốc gia giảm nghèo bền vững, mục tiêu Y tế - Dân số:  

Phòng Kinh tế, Trung tâm Y tế và các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND 
thành phố triển khai các dự án liên quan đến công tác ATTP thuộc các chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố. 

6. Công tác thống kê báo cáo 

Các ngành thành viên Ban chỉ đạo các cấp, UBND các xã, phường báo cáo 
kết quả thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU  trước ngày 05 hàng tháng về UBND thành 

phố (Qua Trung tâm Y tế để tổng hợp). 

Các ngành thành viên Ban chỉ đạo các cấp, UBND các xã, phường báo cáo  

các đợt kiểm tra theo thời gian quy định các đợt và báo cáo định kỳ 6 tháng một 
lần trước ngày 05/6 và báo cáo năm trước ngày 05/12; báo cáo kết quả thực hiện 
Chỉ thị số 17-CT/TTg trước ngày 31/11 về UBND thành phố (Qua Trung tâm Y 

tế  thành phố để tổng hợp).  

III. KINH PHÍ 

- Nguồn kinh phí địa phương; 



- Các nguồn thu phí, lệ phí và xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực 
phẩm được cấp lại cho cơ quan quản lý an toàn thực phẩm. 

- Kinh phí xã hội hóa đầu tư trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm đảm bảo 
an toàn, truyền thông, thông tin.... 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng HĐND&UBND thành phố  

Tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo CSSKND khi có sự thay đổi về nhân sự.  

Tham mưu cho UBND thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức chỉ đạo triển 

khai các hoạt động đảm bảo ATTP trên địa bàn. 

Tham mưu cho UBND thành phố thành lập các Đoàn kiểm tra tiến hành thực 
hiện kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về ATTP của các xã, phường; kiểm tra, 

giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch đảm bảo ATTP của các cơ 
quan, đơn vị có liên quan và UBND các xã, phường.  

2. Trung tâm Y tế  

Là cơ quan thường trực, phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND thành phố 

tham mưu cho UBND xây dựng kế hoạch, tổ chức chỉ đạo triển khai các hoạt động 
đảm bảo ATTP trên địa bàn; quyết định thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành 

về lĩnh vực ATTP cấp thành phố trong các đợt cao điểm và sự kiện văn hóa chính 
trị diễn ra trên địa bàn thành phố năm 2023. 

Tham mưu cho UBND thành phố xây dựng kế hoạch và thành lập Đoàn kiểm 
tra chuyên ngành, kiểm tra các cơ sở thực phẩm do ngành y tế quản lý theo phân 

cấp quản lý trên địa bàn thành phố; xử lý các cơ sở vi phạm điều kiện an toàn thực 
phẩm theo quy định. 

Phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND thành phố tổ chức các lớp tập huấn 

kiến thức khoa học, pháp luật về ATTP cho Ban chỉ đạo chăm sóc sức khoẻ Nhân 
dân thành phố, Ban chỉ đạo chăm sóc sức khoẻ nhân dân xã, phường. 

 Phối hợp với Hội LH phụ nữ, Hội Nông dân thành phố tổ chức tập huấn kiến 
thức khoa học về ATTP cho các hội viên năm 2023. 

Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông, UBND xã, 
phường, Ban quản lý chợ tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong các dịp cao 

điểm như: Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì ATTP, Tết Trung thu và các sự 
kiện chính trị của thành phố. 

Cung cấp tài liệu và phối hợp với các phòng, ban thành phố, UBND xã, 
phường tổ chức tuyên truyền Luật an toàn thực phẩm và các kiến thức khoa học 

về ATTP cho Nhân dân trên địa bàn.  

Tổ chức tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho nhân viên y tế thôn 

bản; Chủ cơ sở và những người trực tiếp tham gia kinh doanh, chế biến thực phẩm, 
các cơ sở dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể trên địa bàn thành phố. 

Tổ chức rà soát các cơ sở thực phẩm thuộc lĩnh vực chuyên ngành quản lý 

trên địa bàn. Hướng dẫn thực hiện quản lý và phân cấp quản lý các cơ sở dịch vụ 
ăn uống, thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể trên địa bàn thành phố đảm bảo tính 

thống nhất theo quy định. 



Giám sát, kiểm thực 3 bước đảm bảo an toàn thực phẩm khi thành phố tổ 
chức các sự kiện, văn hóa chính trị trên địa bàn. 

Giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, tổ chức Test nhanh thực phẩm. Lấy 
mẫu thực phẩm gửi xét nghiệm khi cần thiết. 

Tổ chức thẩm định cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh 
doanh, dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố. 

Tổng hợp báo cáo gửi UBND thành phố và Sở Y tế  theo quy định. 

3. Bệnh viện Đa khoa thành phố  

Xây dựng kế hoạch phương án chủ động phòng chống, sơ cấp cứu khi có ngộ 
độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn thành phố.  

Khi tiếp nhận bệnh nhân ngộ độc hoặc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm cần cấp 

cứu kịp thời, đồng thời lấy mẫu thực phẩm theo quy định và báo ngay cho các cơ 
quan có liên quan phối hợp xử lý.  

4. Phòng Kinh tế 

Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đối với lĩnh vực thuộc ngành 

Nông nghiệp, Công thương quản lý. 

Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền về ATTP, công 

khai các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi ngành đơn vị quản 
lý, những thông tin vi phạm quy định về ATTP để người dân biết, lựa chọn thực 

phẩm an toàn.  

Tiến hành kiểm tra, giám sát liên ngành, chuyên ngành đối với cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý.  

Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, Trung tâm Y tế, Trung tâm dịch 
vụ Nông Nghiệp thành phố, UBND các xã, phường tiến hành tổ chức kiểm tra các 

cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp và công thương.  

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hộ chăn nuôi, điểm giết 

mổ tập trung, phát hiện những vi phạm trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm 
để kịp thời xử lý theo quy định của Pháp luật.  

Tuyên truyền về kiến thức vệ sinh ATTP cho các hộ trồng nông nghiệp thực 
hiện tốt công tác an toàn thực phẩm.  

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hộ trồng rau, củ quả…, 
kiểm tra dư lượng thuốc kích thích tăng trưởng, thuốc bảo vệ thực vật, phát hiện 

những vi phạm trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm để kịp thời xử lý theo 
quy định của Pháp luật.  

Phối hợp với Trung tâm Y tế, phòng Giáo dục và Đào tạo tăng cường công 
tác truyền thông, hướng dẫn các nhà hàng, khách sạn, bếp ăn tập thể, trường học 

và người dân sử dụng thực phẩm nông lâm thủy sản của các vùng sản xuất đã 
được các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát, xác nhận sản phẩm an toàn; Chủ 
động phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân tham gia 

cung ứng thực phẩm/Chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho bếp ăn tập thể trường 
học trên địa bàn thành phố. 

Tổng hợp báo cáo số liệu ATTP thuộc lĩnh vực ngành quản lý về Trung tâm 



Y tế thành phố (đơn vị thường trực) của Ban chỉ đạo để tổng hợp báo cáo chung 
theo quy định. 

5. Phòng Giáo dục & Đào tạo: Phối hợp với Trung tâm Y tế và các đơn vị 
liên quan tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện tốt các quy định về ATTP tại 

các bếp ăn tập thể tại các nhà trường, tuyệt đối không để các cơ sở dịch vụ ăn 
uống không đủ điều kiện đảm bảo ATTP cung ứng cho các bếp ăn tại các trường 

học. Tuyên truyền cho các em học sinh về ATTP trong các giờ ngoại khóa. 

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tham mưu cho UBND thành phố hỗ trợ 

kinh phí phục vụ công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn thành phố thuộc Đề án số 
03-ĐA/TU ngày 28/12/2020 của Thành ủy Lào Cai, Nghị quyết số 89/2016/NQ-
HĐND ngày 15/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn thành phố tăng cường kiểm tra công 
tác đăng ký, kế khai niêm yết giá trong các đợt cao điểm năm 2023. 

7. Phòng Tư pháp: Phối hợp với Trung tâm Y tế, phòng Kinh tế và các ban 
ngành liên quan tuyên truyền phổ biến pháp luật về lĩnh vực vệ sinh an toàn thực 

phẩm trên địa bàn thành phố; tư vấn hỗ trợ các tổ chức, cá nhân khi giải quyết các 
vướng mắc về lĩnh vực ATTP. 

8. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Tăng cường kiểm tra, giám sát công 
tác bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố. 

9. Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông  

Chủ động tăng thời lượng, nội dung tuyên truyền, phổ biến Luật An toàn 

thực phẩm vào các đợt cao điểm như: Tết Nguyên Đán, Tháng hành động vì an 
toàn thực phẩm, Tết Trung thu...  

Tuyên truyền, cổ động trực quan trên các phương tiện thông tin đại chúng: 

pano, khẩu hiệu, băng rôn, cờ phướn, bảng điện tử...; lồng ghép tuyên truyền trong 
các hoạt động triển lãm, văn hoá, văn nghệ.  

Phát thanh các thông điệp truyền thông về an toàn thực phẩm trên loa phát 
thanh của thành phố và xã, phường. 

Thông tin tuyên truyền cho cộng đồng, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế 
biến thực phẩm, nhà hàng ăn uống, bếp ăn tập thể biết cách phòng chống ngộ độc 

thực phẩm và các bệnh lây truyền qua thực phẩm. 

Kịp thời đăng tải các tin bài phản ánh thực trạng ATTP, tình hình ngộ độc 

thực phẩm, các hoạt động phòng, chống ngộ độc thực phẩm tại các địa bàn xã, 
phường, các mô hình điển hình bảo đảm ATTP. 

10. Công an thành phố: Phối hợp với các ngành liên quan phát hiện, điều 
tra xử lý và hỗ trợ xử lý các hành vi, vi phạm pháp luật về vệ sinh ATTP. 

12. Đội quản lý thị trường số 1 

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn việc kinh doanh hàng thực phẩm 
giả, kém chất lượng, quá hạn sử dụng, vi phạm quy định về nhãn hàng hóa, có 

nguồn gốc nhập lậu và gian lận thương mại, hàng thực phẩm vi phạm pháp luật 
về vệ sinh ATTP thuộc lĩnh vực quản lý. 

Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát ATTP tại các chợ, các cơ sở sản 



xuất, kinh doanh do ngành quản lý. 

Phối hợp với các cơ quan chức năng truy xuất nguồn gốc, xử lý nghiêm các 

vi phạm về an toàn thực phẩm. 

13. Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lào Cai: Tăng cường công tác kiểm 

tra, kiểm soát ngăn chặn việc nhập lậu thực phẩm, thực phẩm kém chất lượng qua 
cửa khẩu. Xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh, vận chuyển thực phẩm nhập 

lậu qua Biên giới. 

14. UBND các xã, phường 

Kiện toàn Ban chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe nhân dân xã, phường; phân công 
nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai 
có hiệu quả công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2023. 

Xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng ATTP năm 2023. Tổ chức rà soát 
các cơ sở thực phẩm trên địa bàn. Trực tiếp quản lý các cơ sở thực phẩm trên địa 

bàn theo phân cấp quản lý. 

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban chấp 

hành Trung ương về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình 
hình mới; 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; Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 28/01/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về 

việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa 
bàn tỉnh Lào Cai và chương trình 62-CTr/TU ngày 10/3/2016 của Thành ủy Lào 

Cai chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU về việc tăng cường 
công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Lào 
Cai. 

Chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra các cơ sở thực phẩm trên địa bàn theo 
phân cấp quản lý; xử lý, giải quyết triệt các cơ sở vi phạm về ATTP theo quy định; 

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức truyên truyền về ATTP cho Nhân dân với 
nhiều hình thức. 

Tổ chức ký cam kết đảm bảo ATTP đối với hộ gia đình khi tổ chức các bữa 
ăn tập trung trong đám hiếu, lễ mừng thọ và đám hiếu…theo văn bản 898/UBND-

ATTP ngày 09/10/2013 của UBND thành phố. 

Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền các nội 

dung liên quan đến đảm bảo ATTP; xây dựng các mô hình truyền thông tại cộng 
đồng, thay đổi hành vi, tập quán ăn uống, sinh hoạt nhằm phòng ngừa ngộ độc 

thực phẩm và các bệnh lây truyền qua thực phẩm gắn với phong trào toàn dân xây 
dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới. 

Giám sát, phát hiện kịp thời và báo cáo tuyến trên tình trạng ô nhiễm thực 
phẩm, các trường hợp bị ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm, giúp 
tuyến trên điều tra nguyên nhân ngộ độc thực phẩm.  

Tổ chức tổng kết đánh giá các hoạt động và thực hiện chế độ thông tin báo 
cáo theo quy định. 

14. Ban quản lý các chợ  

Xây dựng kế hoạch và chủ động phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành 



các quy định về đảm bảo vệ sinh ATTP của các hộ kinh doanh tại chợ, kết hợp 
tuyên truyền pháp luật và kiến thức về ATTP trên hệ thống loa truyền thanh của 

chợ để tuyên truyền cho người dân. 

15. Đề nghị Ủy ban MTTQVN và các Đoàn thể thành phố 

Chỉ đạo công tác phối hợp với đơn vị chuyên môn triển khai các hoạt động 
tuyên truyền, tập huấn, vận động Nhân dân và các hội viên tham gia các hoạt động 

bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa  bàn thành phố. Chỉ đạo các cấp hội tích cực 
tham gia thực hiện tuyên truyền ATTP năm 2023. Phối hợp xây dựng mô hình 

chăn nuôi, trồng rau sạch tại cơ sở, xã, phường và cách lựa chọn chế biến thực 
phẩm an toàn. 

Trên đây là kế hoạch đảm bảo ATTP trên địa bàn thành phố năm 2023. Yêu 

cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai 
thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- TT TU,HĐND&UBND TP; 
- Sở Y tế tỉnh Lào Cai; 
- Chi cục ATVSTP Lào Cai; 
- Các đơn vị theo kế hoạch; 
- UBND các xã, phường; 
- Lưu: VT, YT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
 KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

 

Ngô Vũ Quốc 

 
 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-18T10:30:51+0700
	Tỉnh Lào Cai
	Ngô Vũ Quốc<nvquoc-laocai@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở TTTT tỉnh Lào Cai - ĐT:02143.828.669 - Email:phongcntt-stttt@laocai.gov.vn
	2023-01-18T10:47:17+0700
	UBND TỈNH LÀO CAI
	Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai<contact-laocai@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở TTTT tỉnh Lào Cai - ĐT:02143.828.669 - Email:phongcntt-stttt@laocai.gov.vn
	2023-01-18T10:47:21+0700
	UBND TỈNH LÀO CAI
	Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai<contact-laocai@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở TTTT tỉnh Lào Cai - ĐT:02143.828.669 - Email:phongcntt-stttt@laocai.gov.vn
	2023-01-18T10:47:31+0700
	UBND TỈNH LÀO CAI
	Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai<contact-laocai@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




