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THÔNG BÁO 

 Kết luận của Lãnh đạo UBND huyện   

tại cuộc họp Ban chỉ đạo Liên ngành Vệ sinh An toàn thực phẩm  

 

        Ngày 06 tháng 9 năm 2022, đồng chí Nguyễn Đức Du - Phó Chủ tịch thường 

trực UBND huyện, Phó ban thường trực Ban chỉ đạo Liên ngành Vệ sinh An toàn 

thực phẩm huyện chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Liên ngành Vệ sinh An toàn thực 

phẩm huyện về triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tham dự 

cuộc họp có Thủ trưởng các đơn vị: Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Phòng Nông 

nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài chính và Kế hoạch, Phòng 

Văn hóa -Thông tin, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trung tâm Văn hóa - 

Thông tin và Thể thao, Đội Quản lý thị trường số 2.  

        Sau khi nghe nghe ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp. Đồng chí Phó 

Chủ tịch thường trực UBND huyện kết luận, chỉ đạo như sau: 

       1. Công tác chỉ đạo điều hành 

       - Phòng Y tế huyện tham mưu cho Ban chỉ đạo Liên ngành VSATTP huyện 

tiếp tục kiện toàn và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo, bám sát 

với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. 

       - Yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo công tác đảm bảo ATTP 

theo đúng quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo. 

       2. Công tác tuyên truyền 

       Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao 

huyện chủ động lấy tin bài, tài liệu của các đơn vị liên quan và tăng cường công 

tác thông tin, truyền thông nhất là trên hệ thống phát thanh và trang thông tin điện 

tử của huyện. 

       3. Công tác kiểm tra, giám sát 

      3.1 Phòng Y tế huyện: 

       - Chủ động, tham mưu cho UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra liên ngành 

nhất là các dịp Lễ, Tết, các dịp cao điểm về an toàn thực phẩm và tiến hành kiểm 

tra các cơ sơ thực phẩm trên địa bàn huyện. 
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       - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND huyện 

xây dựng kế hoạch và quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP trong 

các bếp ăn bán trú trong các trường Mầm non trên địa bàn huyện. 

        3.2. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện: Tham mưu cho UBND huyện xây 

dựng kế hoạch và thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về kinh doanh và sử dụng 

thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện. 

        3.3. Đội Quản lý thị trường số 2: Tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát 

các cơ sở sản xuất, nhập khẩu kinh doanh bánh trung thu, bánh kẹo và xử lý 

nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định. 

        3.4. Trung tâm Y tế huyện: 

        - Hướng dẫn, giám sát cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ sở kinh 

doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn trong việc bảo đảm an 

toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. 

        - Chủ động, chuẩn bị các phương án khi có các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra 

trên địa bàn. 

        4. Về triển khai bộ Tiêu chí chấm điểm công tác An toàn thực phẩm: 

        Các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn: trên cơ sở Quyết định 

số 1861/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Tiêu chí 

chấm điểm công tác An toàn thực phẩm tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh 

Nam Định, chủ động rà soát để hoàn thiện hồ sơ minh chứng theo bộ tiêu chí để 

chấm điểm. 

        Trên đây là Thông báo kết luận của Lãnh đạo UBND huyện tại cuộc họp Ban 

chỉ đạo Liên ngành Vệ sinh An toàn thực phẩm huyện về triển khai một số nhiệm 

vụ trọng tâm trong thời gian tới. UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ tập trung triển khai thực hiện./. 
 

  

Nơi nhận: 
 
 

- TTHU, TT HĐND huyện (để báo cáo); 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

Nguyễn Mạnh Hùng 
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