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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện 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 trong ngành Công Thương 

 

Thực hiện 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, Công văn 445/UBND-KGVX ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh về thực 

hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn 

5454/BCT-KHCN ngày 27/7/2020 của Bộ Công Thương về phối hợp triển khai công 

tác bảo đảm an toàn thực phẩm; Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch triển khai công 

tác về an toàn thực phẩm trong ngành Công Thương cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm; tăng 

cường công tác hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm, kể cả về hình sự các 

tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng các qui định về an toàn thực phẩm, gây ảnh 

hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng theo quy định của pháp luật; xử lý nghiêm tổ 

chức, cá nhân lơ là, thiếu trách nhiệm trong quản lý an toàn thực phẩm. 

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tạo điều 

kiện thuận lợi và giảm tối đa thời gian, điều kiện thực hiện thủ tục hành 

chính cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

- Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm; biểu 

dương các điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn; 

công khai tổ chức, cá nhân vi phạm an toàn thực phẩm bị xử lý theo quy định. 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp bảo đảm an 

toàn thực phẩm của các cơ quan quản lý ATTP với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh. 

- Ưu tiên nguồn lực cho công tác bảo đảm an toàn thực phẩm theo đúng 

quy định. 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI 

1. Sở Công Thương 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thúc đẩy phát triển hệ thống phân 

phối thực phẩm an toàn; tăng cường quản lý quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, 

vận chuyển, kinh doanh đối với rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, 
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sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo, dụng cụ, vật liệu bao gói chuyên 

dụng và các thực phẩm khác theo quy định phân công trách nhiệm và theo phân cấp 

quản lý trên địa bàn tỉnh để ngăn chặn các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, 

hàng kém chất lượng. 

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện và Phòng Kinh tế thành phố 

- Căn cứ tình hình thực tế chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch bảo đảm an 

toàn thực phẩm ngành Công Thương trên địa bàn huyện, thành phố; chịu trách nhiệm 

trước UBND huyện, thành phố về công tác quản lý an toàn thực phẩm ngành Công 

Thương trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý. 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với chủ cơ sở sản xuất, kinh 

doanh, quảng cáo thực phẩm, người lao động có liên quan trực tiếp đến an toàn thực 

phẩm trong lĩnh vực Công Thương; nhất là các cơ sở sản xuất kinh doanh các mặt 

hàng bia, rượu, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, bột và tinh bột, bánh mứt 

kẹo nhỏ lẻ. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch và tổ chức kiểm tra 

liên ngành về an toàn thực phẩm tại địa phương theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo liên 

ngành vệ sinh an toàn thực phẩm cấp huyện. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra kết 

hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức, pháp luật về an toàn thực 

phẩm, nâng cao nhận thức và ý thức của cộng đồng trong công tác bảo đảm an toàn 

thực phẩm. 

- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện nhiệm 

vụ quản lý an toàn thực phẩm của UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị liên quan 

trên địa bàn; kiên quyết xử lý cán bộ, công chức, viên chức thiếu trách nhiệm và 

buông lỏng quản lý về an toàn thực phẩm. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Công Thương 

- Phòng Quản lý Công nghiệp: Chủ động lồng ghép nội dung tăng cường quản 

lý ATTP trong quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh đối 

với rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, tinh 

bột, bánh, mứt, kẹo, dụng cụ, vật liệu bao gói chuyên dụng và các thực phẩm khác 

theo quy định phân công trách nhiệm và theo phân cấp quản lý trên địa bàn tỉnh trong 

công tác triển khai ATTP ngành Công Thương định kỳ hằng năm. Xây dựng dự toán 

kinh phí triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm hằng năm. Đầu mối theo dõi, 

đôn đốc, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch này.  

- Phòng Quản lý Thương mại: Chủ trì tham mưu phối hợp với các cơ quan liên 

quan thúc đẩy phát triển hệ thống phân phối thực phẩm an toàn; phối hợp với các cơ 

quan liên quan trong công tác kiểm tra, thanh tra đối với các đơn vị phân phối thực 

phẩm nhằm thúc đẩy phát triển hệ thống phân phối thực phẩm an toàn trên địa bàn 

tỉnh. 
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- Thanh tra Sở: Định kỳ hằng năm xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra và xử 

lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm các qui định về an toàn thực phẩm ngành Công 

Thương theo phân cấp quản lý trên địa bàn tỉnh. 

- Văn phòng Sở và Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại: Chủ trì 

triển khai công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tạo điều 

kiện thuận lợi và giảm tối đa thời gian, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính cho các 

doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Tăng cường đưa các 

văn bản pháp luật, tin, bài về ATTP lên Cổng Thông tin điện tử của Sở, Trang thông 

tin điện tử của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại langsontrade.vn và 

Chuyên mục công nghiệp thương mại Xứ Lạng. Phối hợp xây dựng dự toán kinh phí 

triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm hằng năm. 

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, Phòng Kinh tế thành phố 

Căn cứ các công tác triển khai ATTP ngành Công Thương định kỳ hằng năm 

tham mưu, phối hợp Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm các huyện, 

thành phố xây dựng kế hoạch kiểm tra và triển khai thực hiện trong lĩnh vực công 

thương với các nội dung tại mục 2.2 Kế hoạch này. Tiếp tục thực hiện công tác thanh 

tra, kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm trong ngành công thương năm 2020 

theo Kế hoạch số 48/KH-SCT ngày 29/4/2020 của Sở Công Thương. 

3. Chế độ báo cáo 

Các phòng, đơn vị thuộc Sở; phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng 

Kinh tế thành phố: Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 

13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Sở Công Thương (Phòng Quản lý Công 

nghiệp) trước ngày 25/11/2020 để tổng hợp báo cáo Sở Y tế./. 

 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Chi cục ATVSTP – Sở Y tế (b/c); 

- Cục Quản lý thị trường (p/h thực hiện) 

- Các phòng: QLCN, QLTM,VP Sở; 

- TTKC&XTTM; 

- UBND các huyện, thành phố (p/h); 

- Phòng KT&HT các huyện,  

  phòng KT thành phố (thực hiện); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Website; 

- Lưu VT, QLCN(NVN). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Kỳ Giang 
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