
 

Thực hiện Thông báo số 408/TB-VPCP, ngày 28/12/2020 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; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành 

phố theo chức năng nhiệm vụ, phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm triển khai 

thực hiện: 

1. Tập trung chỉ đạo công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm với 

định hướng trọng tâm là đến năm 2025 tất cả thực phẩm tiêu dùng đạt mức tiêu 

chuẩn chất lượng tương đương thực phẩm xuất khẩu; thực hiện việc truy xuất 

nguồn gốc đối với các loại hàng hóa thực phẩm cơ bản lưu hành trên thị trường, 

các sản phẩm thực phẩm uy tín phải được công bố, bảo hộ theo quy định của 

pháp luật.  

2. Kiểm soát an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm 

được thiết lập, phát huy hiệu quả, chủ động trong việc bảo vệ sức khỏe và quyền 

lợi người tiêu dùng. 

3. Triển khai đầy đủ các nhiệm vụ đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm dịp tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 

2021 theo Kế hoạch số 565/KH-BCĐ ngày 25/12/2020 của Ban chỉ đạo liên 

ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh, phù hợp với tình hình thực tế.  

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá 

nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ đầy đủ các quy định đảm bảo vệ 

sinh, an toàn thực phẩm, đặc biệt là các quy định về tiêu chuẩn chất lượng sản 

phẩm hàng hóa; hướng dẫn người dân nhận biết sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ 

rõ ràng, đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm... 

5. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, chế biến 

kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể...kịp thời phát hiện, xử 

lý, áp dụng đầy đủ các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và công bố công 

khai thông tin về các cơ sở vi phạm theo quy định. 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LAI CHÂU 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:            /UBND-VX 

V/v triển khai thực hiện kết luận của 

Phó Thủ tướng Chính phủ tại cuộc 

họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung 

ương về an toàn thực phẩm 

      Lai Châu, ngày          tháng 02 năm 2021 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

  - UBND các huyện và thành phố. 
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6. Điều tra về an toàn thực phẩm; xử lý sự cố về an toàn thực phẩm, kiểm 

soát an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo phân 

cấp quản lý; giám sát dịch tễ học các bệnh truyền qua thực phẩm. 

Căn cứ nội dung Văn bản này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng 

các sở, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức triển 

khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh: U; 

- UBMTTQ và đoàn thể tỉnh; 

- Lưu: VT, VX2. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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