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CHỈ THỊ 
CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY 

về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng 

chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn huyện 

                                                     ----- 

Trong những năm qua công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống 

ngộ độc thực phẩm trên địa bàn huyện Mèo Vạc đã được cấp ủy, chính quyền các 

cấp quan tâm chỉ đạo; các ngành, đoàn thể phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ, 

hiệu quả. Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về an toàn thực phẩm và phòng 

chống ngộ độc thực phẩm được chú trọng; nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra được thực 

hiện thường xuyên, phát hiện và xử lý nhiều vụ việc vi phạm; công tác phối hợp xử 

lý những sự cố phát sinh liên quan đến an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc 

thực phẩm được thực hiện đồng bộ chặt chẽ, đã kịp thời khắc phục và hạn chế thấp 

nhất những hậu quả đáng tiếc xảy ra. 

 Tuy nhiên, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc 

thực phẩm trên địa bàn huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Thực phẩm 

không rõ nguồn gốc, kém chất lượng vẫn lưu thông trên thị trường; hiệu quả công 

tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm còn hạn chế, nhất là công tác quản lý 

giết mổ gia súc, gia cầm trong khu dân cư mang tính tự phát vẫn phổ biến, gây ô 

nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng; các vụ ngộ độc do 

độc tố tự nhiên (các loại quả rừng, rau rừng, nấm độc…), các vụ ngộ độc do ăn 

thực phẩm làm từ bột ngô mốc (bánh trôi ngô) còn xảy ra ảnh hưởng đến sức khỏe 

và tính mạng của người dân, đặc biệt là trẻ em, học sinh; ý thức, trách nhiệm của 

một số cơ sở sản xuất, kinh doanh còn hạn chế; sự phối hợp liên ngành trong 

quản lý an toàn thực phẩm của nhiều đơn vị chưa thực sự hiệu quả… 

 Để khắc phục những tồn tại nêu trên, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản 

lý nhà nước về an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm, góp phần 

quan trọng trong công tác bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Ban Thường 

vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, 

các đoàn thể lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây: 

 1. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tổ chức phổ biến, quán triệt và 

xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị này phù hợp với tình hình thực tế của cơ 

quan, đơn vị. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục về công tác bảo đảm an 

toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm với các hình thức đa dạng, 

phong phú. Vận động người dân thực hiện tốt Cuộc vận động “Nói không với 
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sản xuất, mua bán và tiêu dùng sản phẩm bẩn, thực phẩm không an toàn” nhằm 

nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng 

viên và nhân dân về tầm quan trọng của công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực 

phẩm; tuyên truyền về những tác hại, ảnh hưởng to lớn của ngộ độc thực phẩm 

đến sức khỏe và tính mạng của nhân dân. Tổ chức tốt các hoạt động phối hợp liên 

ngành trong quản lý, kiểm tra, giám sát về an toàn thực phẩm, tuyên truyền phổ biến 

kiến thức, pháp luật về an toàn thực phẩm.  

2. Ủy ban nhân dân huyện 

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các quy định của pháp 

luật về vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm cho các đối 

tượng sản xuất, kinh doanh và nâng cao cảnh giác cho người tiêu dùng thực phẩm. 

Đặc biệt là tuyên truyền các vụ ngộ độc do ăn rau, củ, quả rừng không rõ nguồn gốc 

có độc tố tự nhiên, các vụ ngộ độc do ăn thực phẩm làm từ bột ngô mốc (bánh trôi 

ngô), những vụ ngộ độc có người tử vong. 

 Chỉ đạo xây dựng chuyên trang, chuyên mục và tổ chức tuyên truyền trên hệ 

thống loa phát thanh của huyện, các trang thông tin địa phương về nội dung phòng 

chống ngộ độc do độc tố tự nhiên trong rau, quả rừng không rõ nguồn gốc. Tuyên 

truyền cho người dân tuyệt đối không ăn ngô mốc hoặc các thực phẩm chế biến từ 

ngô để lâu ngày; bột ngô ướt, bánh ngô đã chế biến chỉ dùng trong ngày, không để 

lưu trữ dùng trong nhiều ngày dễ bị nhiễm nấm mốc độc; trong quá trình chế biến 

phải đảm bảo các nguyên tắc an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm tránh việc nhiễm độc 

tố từ bên ngoài xâm nhập vào thực phẩm. 

 Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm; quản lý hiệu quả đối 

với hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế 

biến thực phẩm và thực phẩm chức năng; đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra có 

trọng tâm, trọng điểm và có biện pháp xử lý nghiêm các đối tượng, cơ sở thực 

phẩm có vi phạm quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. 

 Tăng cường quản lý việc kinh doanh và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, hóa 

chất bảo quản nông sản, thực phẩm; kiểm soát, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, nhập lậu; xử lý nghiêm đối 

với hoạt động kinh doanh thực phẩm không bảo đảm an toàn, thực phẩm kém 

chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ; tập trung quản lý chất lượng, an toàn 

các loại rau, củ, quả trên thị trường, đặc biệt về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, 

hóa chất bảo quản trên các sản phẩm. 

 Chỉ đạo các đơn vị trường học có bếp ăn tập thể tuân thủ, bảo đảm điều 

kiện an toàn vệ sinh thực phẩm và ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm theo 

quy định. Tổ chức tuyên truyền đến học sinh nội dung phòng chống ngộ độc do độc tố tự 

nhiên trong rau, quả rừng không rõ nguồn gốc; không ăn thực phẩm làm từ bột ngô mốc 
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(bánh trôi ngô); xây dựng mô hình bếp ăn bảo đảm an toàn thực phẩm ở các 

trường học, gắn với các phong trào thi đua của nhà trường. 

 3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện phối hợp 

với các ngành chức năng và các địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân và 

giám sát việc thực hiện bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực 

phẩm; phát động phong trào thực hiện các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm và phòng 

chống ngộ độc thực phẩm gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa khu dân cư”. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phát động phong trào phụ 

nữ toàn huyện tham gia vào công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống 

ngộ độc thực phẩm; phối hợp với các địa phương, ngành chức năng tổ chức các 

chương trình tập huấn, thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm và phòng 

chống ngộ độc thực phẩm cho phụ nữ, đặc biệt là các bà nội trợ, chị em sản xuất, 

chế biến, kinh doanh thực phẩm quy mô nhỏ. Hội Nông dân huyện phối hợp các 

ngành tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các hội viên về sản xuất thực phẩm an 

toàn, sử dụng đúng cách các hóa chất bảo vệ thực vật và thức ăn chăn nuôi, phân 

bón; phổ biến các kỹ thuật tiên tiến bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế 

biến, bảo quản và kinh doanh thực phẩm. Huyện Đoàn phối hợp với các địa 

phương, các ngành tập huấn, thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm, phòng 

chống ngộ độc do độc tố tự nhiên trong rau, quả rừng không rõ nguồn gốc, không 

ăn ngô mốc hoặc các thực phẩm chế biến từ ngô để lâu ngày cho các đoàn viên 

thanh niên trên địa bàn huyện. 

 4. Giao Văn phòng Huyện ủy theo dõi, đôn đốc, định kỳ báo cáo kết quả 

thực hiện với Ban Thường vụ Huyện ủy. 

Chỉ thị này được quán triệt đến các chi bộ. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Các ban đảng và Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Thành viên Đoàn công tác theo quyết định 575 

của Tỉnh ủy theo dõi, phụ trách huyện, 

- Thường trực Huyện ủy, 

- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện,  

- Ủy ban nhân dân huyện, 

- Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, 

- Lưu Văn phòng Huyện ủy. 
 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ  

BÍ THƯ 
 

 

 

 

 

 

Vương Ngọc Hà 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-04T14:43:54+0700
	BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
	Vương Ngọc Hà<vnha.mv@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-08-04T14:45:23+0700
	BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
	Huyện ủy Mèo Vạc<HUMEOVACQTC1@humeovac> đã ký lên văn bản này!




