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Kính gửi:  

- Trung tâm y tế huyện; 

- UBND, Trạm y tế các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện văn bản số 2064/BCĐ ngày 24/7/2020 của Ban chỉ đạo liên 

ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Hà Tĩnh về việc tăng cường trách nhiệm 

quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, UBND huyện đề nghị các đơn vị chỉ đạo 

tổ chức thực hiện các nội dung cụ thể như sau: 

1. Nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của 

Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 về tiếp tục tăng 

cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới và 

Thông báo số 208/TP-VPCP ngày 19/6/2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết 

luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên 

ngành trung ương về an toàn thực phẩm (văn bản gửi kèm công văn này). 

2. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về an toàn thực phẩm, vận 

động người dân trên địa bàn nâng cao ý thức bảo đảm an toàn thực phẩm trong 

sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm. 

3. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc bảo đảm an toàn 

thực phẩm tại các cơ sở thực phẩm, chú trọng tới các cơ sở cung cấp thực phẩm 

cho nhiều người, thức ăn đường phố, cơ sở kinh doanh dịch vụ giết mổ gia súc, 

gia cầm nhỏ lẻ; phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm và công 

bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định. 

4. Triển khai Phần mềm quản lý An toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn 

nhằm thông qua hệ thống phần mềm quản lý, giám sát, kiểm tra công tác chuyên 

môn của các đơn vị được quản lý; Quản lý cơ sở thực phẩm, lưu trữ các tài liệu 

báo cáo, quản lý hồ sơ, đăng ký về vệ sinh an toàn thực phẩm; Quản lý và công bố 

các thông tin chính thức về vệ sinh an toàn thực phẩm; Kết nối hệ thống thông tin 

hành chính điện tử ngành Y tế; Cung cấp các thông tin liên quan đến thực phẩm 

cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu.v.v. (có Tài khoản hệ thống phần 

mềm quản lý ATTP gửi kèm). 

5. Danh sách các cơ sở cấp đủ điều kiện ATTP từ tháng 01/2020 đến nay để 

các Trạm Y tế biết cập nhật vào phần mềm, theo dõi, quản lý (có danh sách gửi 

kèm). 



Giao Trung tâm y tế, UBND, trạm y tế các xã, thị trấn triển khai thực hiện. 

Trung tâm Y tế huyện chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc thực hiện của 

các địa phương, tham mưu tổng hợp báo cáo gửi Ủy ban nhân dân huyện qua 

phòng Y tế theo quy định để tổng hợp báo cáo cấp trên đúng quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trực BCĐLNVSATTP tỉnh; 

- Sở Y tế, Chi cục ATTP tỉnh; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện 

- Lưu: VT, YT. 

Gửi văn bản điện tử 
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