
1 

 

UBND TỈNH BẮC GIANG 

SỞ Y TẾ 

 
Số:          /SYT-NVY 

V/v tăng cường công tác phòng, 

chống ngộ độc thực phẩm và bệnh 

truyền qua thực phẩm  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
            Bắc Giang, ngày         tháng      năm 2019 

 

Kính gửi:   

- Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang; 

- Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch Bắc Giang; 

- Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Trong thời gian qua, công tác an toàn thực phẩm (ATTP) được sự quan 

tâm, chỉ đạo triển khai của cả hệ thống chính trị của tỉnh, đồng thời nhận được 

sự hưởng ứng tích cực của người sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm, đã 

góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội và sự nghiệp bảo vệ, chăm 

sóc sức khỏe nhân dân trong tỉnh. Tuy nhiên, công tác ATTP còn đối mặt với 

nhiều thách thức như ô nhiễm vi sinh vật, hóa chất độc hại trong sản phẩm nông, 

lâm, thủy sản…; cùng với diễn biến phức tạp của thời tiết; sự gia tăng về số 

lượng, quy mô trong tổ chức bếp ăn tập thể, tiệc cỗ gia đình, đây là những nguy 

cơ tiềm ẩn gây ra sự cố về ATTP. 

Thực hiện Kế hoạch số 371/KH-BCĐLN ngày 29/01/2019 của Ban chỉ 

đạo liên ngành (BCĐLN) về an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh Bắc Giang về việc 

triển khai công tác quản lý nhà nước về ATTP năm 2019. Để chủ động phòng, 

chống ngộ độc thực phẩm (NĐTP) và bệnh truyền qua thực phẩm trên địa bàn 

tỉnh. Sở Y tế đề nghị các Sở ban ngành, UBND các huyện, thành phố tăng 

cường chỉ đạo, triển khai những nội dung sau: 

1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 20/01/2015 

của Chủ tịch UBND tỉnh; Kế hoạch số 1542/KH-UBND ngày 03/6/2016 của 

UBND tỉnh; Kế hoạch số 296/KHPH-UBND-MTTQ ngày 02/12/2016 của 

UBND tỉnh - Ủy ban MTTQ tỉnh; Kế hoạch số 371/KH-BCĐLN ngày 

29/01/2019, Công văn số 3960/BCĐLN-KGVX ngày 09/12/2016, Công văn số 

3365/BCĐLN-KGVX ngày 25/10/2016 và Công văn số 594/BCĐLN-KGVX 

ngày 06/3/2017 của BCĐLN về ATTP tỉnh.  

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức , thực hành đúng 

về ATTP theo nội dung tại hướng dẫn tại Công văn số 3960/BCĐLN-KGVX 

ngày 09/12/2016 của BCĐLN về ATTP tỉnh về việc triển khai công tác quản lý 

nhà nước về ATTP nhằm nâng cao nhận thức đúng về ATTP, nêu cao ý thức 

trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm; hướng dẫn 

kiến thức lựa chọn, bảo quản, chế biến thực phẩm an toàn và thực hành tốt vệ 

sinh cá nhân, vệ sinh trong ăn uống; thực hiện “ăn chín, uống chín”, “rửa tay 

trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh”; thực hiện ăn uống hợp vệ sinh bảo đảm 
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ATTP trong khu du lịch, lễ hội, sự kiện văn hóa, thể thao và trong tổ chức tiệc 

cỗ, bữa ăn gia đình, bếp ăn tập thể, kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn 

đường phố; vận động nhân dân tích cực thực hiện nếp sống văn minh trong việc 

cưới, việc tang gắn với công tác bảo đảm ATTP. 

3. Tiếp tục tăng cường thông tin công khai các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm bảo đảm an toàn trên phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin 

điện tử của ngành, địa phương để các cơ quan, doanh nghiệp, trường học tổ chức 

bếp ăn tập thể và các tổ chức, cá nhân tiếp cận, sử dụng nguồn thực phẩm an 

toàn. 

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, giám sát về ATTP và 

đấu tranh chống gian lận thương mại về lĩnh vực thực phẩm. Kiên quyết xử lý 

các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP, đồng thời công khai trên phương tiện 

thông tin đại chúng các tổ chức, cá nhân vi phạm về ATTP theo đúng quy định. 

5. Chuẩn bị đủ trang thiết bị, vật tư, thuốc, hóa chất và nhân lực tham gia khắc 

phục sự cố về ATTP. Khi có vụ NĐTP xảy ra, xử trí theo chỉ đạo tại Công văn số 

3365/BCĐLN-KGVX ngày 25/10/2016 của BCĐLN về ATTP tỉnh Bắc Giang. 
  

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố 

quan tâm chỉ đạo, triển khai các nội dung trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Lưu:VT, NVY. 

Bản điện tử: 
- Như trên; 

- Bộ Y tế (Báo cáo); 

- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Sở NN&PTNT; 

- Sở Công Thương; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chi cục ATVSTP; 

- PYT, TTYT các huyện,TP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐÓC 

 

 

 

 

 

Trần Văn Sinh 
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