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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH AN GIANG 

Số:   68  /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

An Giang, ngày  03   tháng 9  năm 2013 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện “Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn  

2011-2020 và tầm nhìn 2030” tỉnh An Giang 
 

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về 

việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; 

Thực hiện Quyết định số 20/QĐ-TTg ngày 04 ngày 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc Phê duyệt Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2020 và tầm 

nhìn 2030; 

Để thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) trên 

địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang xây dựng Kế hoạch thực hiện “Chiến lược 

quốc gia An toàn thực phẩm (ATTP) giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030” tỉnh An Giang 

với các nội dung như sau: 

I. THỰC TRẠNG VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM 

Hiện nay, tình hình VSATTP đang là vấn đề nhức nhối trong xã hội, nó không chỉ diễn 

ra ở các quốc gia đang phát triển, kém phát triển mà còn xảy ra ở cả những nước phát triển, 

có trình độ khoa học công nghệ tiên tiến. Ở Việt Nam, tình hình VSATTP trong cả nước nói 

chung và các khu vực đô thị nói riêng trong thời gian qua đang tạo nhiều lo lắng cho người 

dân.  

Thực tế, nhiều sự kiện như việc tiếp tục sử dụng những hoá chất cấm dùng trong nuôi 

trồng, chế biến nông thủy sản, thực phẩm, việc sản xuất một số sản phẩm kém chất lượng 

hoặc do quy trình chế biến hoặc do nhiễm độc từ môi trường, đang gây ảnh hưởng xấu đến 

xuất khẩu và tiêu dùng của Việt Nam. Trong hai năm 2010-2011 ngành nông nghiệp đã phát 

hiện 22 m u/657 m u cá tra, cá lóc tại 6 vùng nuôi thuộc huyện An Ph , Ph  Tân, Chợ Mới, 

Châu Thành, Thoại S n, thị xã Châu Đốc và thành phố Long Xuyên bị nhiễm hóa chất, 

kháng sinh cấm và hạn chế sử dụng, đặc biệt có 06 m u cá tra thư ng phẩm bị nhiễm 

Trifluralin là hóa chất cấm sử dụng trong nuôi thủy sản. Riêng năm 2012 đã phát hiện và đã 

được tiêu hủy theo quy định 2.886 kg khô cá Tra, 104 kg khô cá chim và 3 c  sở sản xuất 

chế biến cá khô sử dụng chất cấm Trichlorfon; 4/13 c  sở kinh doanh giá đỗ, rau mầm sử 

dụng hóa chất không rõ nguồn gốc, 1.179 kg huyết heo không rõ nguồn gốc,….  

Các vụ ngộ độc thực phẩm do một số bếp ăn tập thể cung cấp, nhiều thông tin liên tục 

cập nhật về tình hình VSATTP, cộng thêm dịch c m gia cầm tái phát, bệnh heo tai xanh ở 

một số n i trên đất nước càng làm bùng lên sự lo âu của mỗi ch ng ta. 

Gần đây, một số vấn đề liên quan đến quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, như: Thiếu 

phư ng tiện và cán bộ tuyên truyền có kiến thức chuyên môn ở các tuyến huyện, xã; các 

chợ tự phát quá nhiều, mô hình chợ chưa quy hoạch đồng bộ, thiết kế thoát nước và bố trí 

chưa hợp lý gây ứ đọng làm ô nhiễm môi trường; nhiều chỉ tiêu kiểm nghiệm nằm ngoài khả 

năng phân tích của các phòng thí nghiệm trong tỉnh hiện có, sự khác biệt giữa các kết quả 

phân tích kiểm tra chất lượng sản phẩm vừa gây không ít khó khăn cho người sản xuất, vừa 
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tạo thêm lo lắng cho người tiêu dùng. Trong khi ch ng ta đang cố gắng nâng cao vị thế của 

đất nước với tư cách là một thành viên bình đẳng của WTO.  

Nhằm thực hiện tốt vai trò thành viên của Việt Nam đối với Hiệp định về áp dụng các 

biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật (SPS) thì việc triển khai thực hiện Chiến lược 

an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn 2030 là yêu cầu cấp bách đối với mọi 

tổ chức, cá nhân. 

II. Mục tiêu: 

1. Mục tiêu chung: 

-  Nâng cao trách nhiệm, nhận thức, thực hành của người sản xuất, chế biến, kinh doanh 

thực phẩm và người tiêu dùng thực phẩm; đồng thời nâng cao năng lực hệ thống quản lý 

nhằm đảm bảo ATTP, góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng thực 

phẩm, đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế.  

- Đến năm 2015: Các quy hoạch tổng thể về ATTP từ sản xuất đến tiêu dùng được triển 

khai trên c  sở hệ thống quản lý đủ mạnh, có hiệu lực, có tác động rõ rệt và toàn diện tới 

việc cải thiện tình trạng ATTP ở tỉnh. 

- Đến năm 2020: Về c  bản, việc kiểm soát ATTP trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực 

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

người tiêu dùng, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. 

2. Các mục tiêu cụ thể đến năm 2020: 

Mục tiêu 1: Nâng cao kiến thức và thực hành về an toàn thực phẩm cho các nhóm 

đối tượng. 

- Đến năm 2015: 70% người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, 80% người quản 

lý (bao gồm lãnh đạo Ủy ban nhân dân các cấp; lãnh đạo các sở, ngành liên quan; lãnh đạo 

các doanh nghiệp sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm), 70% người tiêu dùng có 

kiến thức và thực hành đ ng về ATTP. 

- Đến năm 2020: 95% người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, 100% người 

quản lý, 80% người tiêu dùng có kiến thức và thực hành đ ng về ATTP. 

Mục tiêu 2: Tăng cường năng lực của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. 

- Hoàn thiện hệ thống quản lý ATTP;  

- Duy trì phòng kiểm nghiệm của Trung tâm Kiểm nghiệm Chất lượng Nông lâm sản và 

Thủy sản, Trung tâm quan trắc Tài nguyên môi trường đạt chuẩn ISO 17025. Phấn đấu năm 

2013 phòng Kiểm nghiệm thuộc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đạt chuẩn ISO 17025. Hình 

thành hệ thống cảnh báo nhanh về ATTP và tổ chức, thực hiện phân tích một số nguy c  cao 

về ATTP tại tỉnh. 

- Đến năm 2020: Nâng cấp và mở rộng phòng kiểm nghiệm của Trung tâm Y tế dự 

phòng và Trung tâm Kiểm nghiệm Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản. 

Mục tiêu 3: Cải thiện rõ rệt tình trạng bảo đảm an toàn thực phẩm của các cơ sở sản 

xuất, chế biến thực phẩm. 

- Đến năm 2015:  

+ 100% c  sở sản xuất, chế biến thực phẩm quy mô công nghiệp, tập trung được cấp 

giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP;  
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+ Ít nhất 30% c  sở sản xuất, bảo quản, s  chế, chế biến thực phẩm quy mô tập trung áp 

dụng hệ thống đảm bảo chất lượng ATTP như GMP (Thực hành sản xuất tốt), HACCP 

(Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn), ISO 9001, ISO 22000…; khuyến khích các 

c  sở sản xuất, bảo quản, s  chế, chế biến thực phẩm quy mô nhỏ áp dụng các hệ thống này. 

- Đến năm 2020:  

+ Tiếp tục duy trì 100% c  sở sản xuất, chế biến thực phẩm quy mô công nghiệp, tập 

trung được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP;  

+ Ít nhất 80% c  sở sản xuất, bảo quản, s  chế, chế biến thực phẩm quy mô tập trung áp 

dụng hệ thống đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm như GMP, HACCP, ISO 9001, ISO 

22000….  

+ 70% c  sở chế biến nông sản, 100% c  sở chế biến thủy sản thực phẩm quy mô công 

nghiệp áp dụng quản lý chất lượng theo HACCP, GMP, GHP (Thực hành vệ sinh tốt), đáp 

ứng quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thực phẩm, c  sở thu mua nguyên liệu, c  sở s  chế nông 

lâm thủy sản đạt quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và áp dụng các chư ng 

trình quản lý chất lượng như GMP, SSOP (Quy phạm vệ sinh chuẩn);  

+ Phê duyệt và triển khai quy hoạch và đảm bảo điều kiện c  sở hạ tầng các vùng sản 

xuất thực phẩm an toàn (tập trung vào đối tượng rau, thịt và thủy sản tiêu thụ nội địa); 100% 

vùng nuôi thủy sản chủ lực, tập trung có sản lượng hàng hóa lớn phục vụ cho chế biến công 

nghiệp;  

+ 80% vùng nuôi nhỏ lẻ được giám sát dư lượng hóa chất độc hại;  

+ 60% diện tích sản xuất rau áp dụng VietGAP (Quy định của Việt Nam về thực hành 

sản xuất nông nghiệp tốt). 

Mục tiêu 4: Cải thiện rõ rệt tình trạng bảo đảm an toàn thực phẩm của các cơ sở 

kinh doanh thực phẩm. 

- Đến năm 2015:  

+ 40% c  sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 80% bếp ăn tập thể được cấp giấy chứng nhận 

đủ điều kiện ATTP;  

+ 100% siêu thị được kiểm soát ATTP; 50% chợ được quy hoạch và kiểm soát ATTP 

(không bao gồm chợ tự phát). 

- Đến năm 2020:  

+80% c  sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 100% bếp ăn tập thể được cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện ATTP;  

+ 80% chợ được quy hoạch và kiểm soát ATTP (không bao gồm chợ tự phát). 

Mục tiêu 5: Ngăn ngừa có hiệu quả tình trạng ngộ độc thực phẩm cấp tính. 

- Đến năm 2015: Giảm 25% số vụ ngộ độc thực phẩm cấp tính từ 30 người mắc trở lên 

được ghi nhận so với trung bình giai đoạn 2006-2010. Tỷ lệ mắc ngộ độc thực phẩm cấp 

tính được ghi nhận dưới 6 người/100.000 dân. 

- Đến năm 2020: Giảm 30% số vụ ngộ độc thực phẩm cấp tính từ 30 người mắc trở lên 

được ghi nhận so với trung bình giai đoạn 2006-2010. Tỷ lệ mắc ngộ độc thực phẩm cấp 

tính được ghi nhận dưới 5 người/100.000 dân. 

3. Tầm nhìn 2030: 
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Đến năm 2030, công tác ATTP được quản lý một cách chủ động, có hiệu quả dựa 

trên các bằng chứng và thực hiện kiểm soát theo chuỗi; 100% người sản xuất, chế biến, kinh 

doanh thực phẩm, người quản lý và người tiêu dùng có kiến thức và thực hành đ ng về 

ATTP; 100% c  sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm đạt điều kiện ATTP. 

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN: 

1. Nhóm giải pháp về chỉ đạo điều hành: 

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và Chính quyền các cấp đối với công tác bảo 

đảm ATTP. 

- Triển khai đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP. 

- Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP ở các cấp; nâng cao trách 

nhiệm của các sở, ngành liên quan đến công tác bảo đảm chất lượng ATTP và vai trò của Tổ 

Công tác gi p việc Ban Chỉ đạo ở địa phư ng; tổ chức tốt các hoạt động phối hợp liên 

ngành trong đó ngành Y tế làm đầu mối. 

2. Nhóm giải pháp về chuyên môn kỹ thuật: 

- Tiếp tục triển khai mạnh mẽ và đồng bộ các hoạt động thông tin, giáo dục và truyền 

thông thay đổi hành vi về ATTP; xây dựng và phát triển các kỹ năng truyền thông; nâng cao 

số lượng, chất lượng các tài liệu và thông điệp truyền thông về ATTP. 

- Tăng cường năng lực của hệ thống quản lý nhà nước về ATTP: 

+ Kiện toàn Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục Quản lý chất lượng nông, 

lâm sản và thủy sản về nhân lực, trang thiết bị, c  sở vật chất đủ khả năng đảm nhận nhiệm 

vụ quản lý ATTP tại địa phư ng. 

+ Tăng cường năng lực cho thanh tra chuyên ngành ATTP từ tỉnh đến địa phư ng. 

+ Củng cố, kiện toàn các c  quan kiểm tra nhà nước về ATTP; thiết lập hệ thống 

thông tin liên thông giữa các c  quan kiểm tra nhà nước để phối hợp trong thực hiện kiểm 

tra nhà nước về ATTP. 

+ Xây dựng và nâng cao phòng kiểm nghiệm đạt chuẩn ISO 17025. 

+ Thực hiện phân cấp đi đôi với đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực quản lý, trình 

độ chuyên môn, nghiệp vụ cho địa phư ng trong quản lý ATTP, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 

được giao. 

- Đẩy mạnh công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật về ATTP: 

+ Tăng cường thanh tra, kiểm soát chặt chẽ việc sản xuất, kinh doanh hóa chất bảo vệ 

thực vật và các vật tư nông nghiệp, bảo đảm sử dụng đ ng chất lượng, chủng loại, liều 

lượng, thời gian cách ly của các loại vật tư nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, bảo 

quản, chế biến nông sản thực phẩm. 

+ Thường xuyên giám sát, kiểm tra tồn dư hóa chất độc hại trong nông sản, thủy sản 

thực phẩm; kiểm soát chặt chẽ giết mổ và vệ sinh th  y, vệ sinh thủy sản; kiểm tra việc thực 

hiện các quy định bảo đảm điều kiện ATTP trong toàn bộ chuỗi sản xuất. 

+ Ngăn chặn việc kinh doanh hàng thực phẩm giả, kém chất lượng, quá hạn sử dụng, 

vi phạm quy định ghi nhãn hàng hóa, có nguồn gốc nhập lậu và gian lận thư ng mại, hàng 

thực phẩm vi phạm pháp luật về ATTP. 
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+ Tăng cường giám sát, thanh tra các c  sở dịch vụ ăn uống, giám sát các mối nguy 

ATTP. 

- Triển khai và nhân rộng trong toàn tỉnh các mô hình quản lý ATTP tiên tiến: 

+ Hoàn thiện và áp dụng các quy trình thực hành sản xuất tốt (VietGAP, VietGAHP - 

các quy định của Việt Nam về thực hành chăn nuôi tốt) và các sổ tay hướng d n GAP, 

GAHP trong rau, quả và chăn nuôi gia s c, gia cầm. 

+ X c tiến các hoạt động chứng nhận, xây dựng các quy định về kiểm tra chứng nhận 

VietGAP, VietGAHP; đánh giá, chỉ định, giám sát các hoạt động của các tổ chức chứng 

nhận, hỗ trợ chứng nhận VietGAP, GAHP. 

+ Thử nghiệm và nhân rộng các mô hình áp dụng thực hành sản xuất tốt trong sản 

xuất rau, quả và chăn nuôi gia s c; gia cầm, thủy sản gắn với chứng nhận và công bố tiêu 

chuẩn chất lượng. 

+ Phổ biến, hướng d n cho các doanh nghiệp chế biến thực phẩm, tư vấn và áp dụng 

các hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm tiên tiến (GMP, GHP, HACCP, ISO 

22000). 

- Nâng cao năng lực phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực 

phẩm: 

+ Tăng cường năng lực hoạt động của hệ thống giám sát, ghi nhận và phòng ngừa 

ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm. 

+ Kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện các quy định pháp luật về ATTP, đặc biệt các quy 

định về điều kiện ATTP của các c  sở bếp ăn tập thể, c  sở cung cấp suất ăn sẵn, nhà hàng, 

khách sạn, khu du lịch, lễ hội, thức ăn đường phố, chợ, cảng, trường học, khu công nghiệp 

và chế xuất; quy định rõ trách nhiệm của các đ n vị có c  sở dịch vụ ăn uống, kiên quyết 

không để các c  sở không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm, cung ứng dịch vụ ăn uống; xử lý nghiêm các vi phạm. 

+ Tăng cường công tác chứng nhận đủ điều kiện ATTP trong sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm. 

- Xây dựng hệ thống cảnh báo và phân tích nguy c  ATTP làm c  sở cho công tác 

quản lý ATTP dựa vào bằng chứng: 

+ Hình thành hệ thống cảnh báo nhanh và phân tích nguy c  làm c  sở khoa học cho 

công tác quản lý ATTP. 

+ Xử lý chủ động, nhanh chóng các sự cố khẩn cấp về ATTP, đề xuất các biện pháp 

khắc phục. 

+ Hợp tác chặt chẽ với các tỉnh, thành phố trên cả nước trong chia sẻ thông tin và xử 

lý các vấn đề về ATTP. 

- Ưu tiên, khuyến khích các tổ chức, các nhân đẩy mạnh nghiên cứu xác định, đánh 

giá và đưa ra các giải pháp can thiệp nhằm cải thiện tình trạng ATTP. Đồng thời, có chính 

sách hỗ trợ ưu tiên đối với các c  sở, doanh nghiệp đi tiên phong trong việc ứng dụng các 

thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm phục vụ 

công tác đảm bảo ATTP. 

3. Nhóm giải pháp về nguồn lực: 

- Tăng cường đào tạo, tập huấn về ATTP: 
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+ Kiện toàn đội ngũ chuyên trách ATTP của các tuyến, đủ khả năng quản lý và điều 

hành các hoạt động bảo đảm ATTP trên phạm vi toàn tỉnh. 

+ Đẩy mạnh công tác đào tạo tại các trường đại học, các viện nghiên cứu có mã 

ngành đào tạo về ATTP hệ cao đẳng, đại học. Tổ chức đào tạo lại cán bộ quản lý, thanh tra, 

kiểm nghiệm ATTP tại các tuyến; từng bước tăng tỷ lệ cán bộ có trình độ đại học, trên đại 

học. 

+ Bồi dưỡng, đào tạo, thu h t nguồn nhân lực có chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện 

nhiệm vụ quản lý ATTP. 

+ Đưa nội dung giáo dục ATTP vào các cấp học phổ thông. 

- Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ATTP. 

- Xã hội hóa công tác bảo đảm ATTP: 

+ Đẩy mạnh xã hội hóa một số khâu dịch vụ kỹ thuật phục vụ công tác quản lý 

ATTP; phát huy vai trò của các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, các tổ chức đoàn thể trong 

việc tham gia bảo đảm ATTP. 

+ Phát triển, khuyến khích các cá nhân, tổ chức tham gia đầu tư, liên doanh, liên kết, 

chuyển giao công nghệ về kiểm nghiệm ATTP và các tổ chức chứng nhận. 

+ Khuyến khích các c  sở duy trì tốt điều kiện ATTP song song với áp dụng chế độ 

kiểm tra giám sát chặt chẽ đối với các c  sở vi phạm. 

- Tăng cường đầu tư kinh phí cho công tác bảo đảm ATTP. Xã hội hóa, đa dạng các 

nguồn lực tài chính và từng bước tăng mức đầu tư cho công tác bảo đảm ATTP. 

- Kinh phí cho Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia bao gồm ngân sách Trung 

ư ng, ngân sách địa phư ng, nguồn vốn viện trợ và các nguồn hợp pháp khác theo quy định 

của pháp luật. Tổng kinh phí dự kiến giai đoạn 2011 – 2020 là 33.937.000.000đ (Ba mươi 

ba tỷ chín trăm ba mươi bảy triệu đồng), trong đó: 

+ Ngân sách địa phư ng: 2.100.000.000đ (Hai tỷ một trăm ngàn đồng). 

+ Ngân sách Trung ư ng: 31.837.000.000đ (Ba mươi mốt tỷ tám trăm ba mươi bảy 

triệu đồng).   

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Thời gian thực hiện: Giai đoạn hiện nay đến năm 2020.  

2. Nhiệm vụ của các sở, ngành, địa phương: 

2.1. Sở Y tế 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tổ chức chỉ đạo, triển khai các nội dung của 

Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030 trong phạm 

vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao; 

- Theo dõi, giám sát, đôn đốc các sở, ngành và địa phư ng thực hiện những nội dung 

của Kế hoạch này; 

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân tuyến huyện, thị xã, thành 

phố và xã, phường, thị trấn thực hiện công tác tuyên truyền, kiểm tra, thanh tra về ATTP; 

đôn đốc các sở, ngành, địa phư ng thực hiện trách nhiệm được phân công về bảo đảm 

ATTP. 
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- Định kỳ tổ chức s  kết, tổng kết và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế kết 

quả thực hiện Chiến lược.  

2.2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các sở, ngành liên quan trong việc triển khai các 

giải pháp của Kế hoạch trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

- Chỉ đạo xây dựng và phát triển các vùng nguyên liệu sản xuất nông sản thực phẩm 

an toàn; triển khai áp dụng các quy trình sản xuất phù hợp đối với các hộ sản xuất nông sản 

thực phẩm. 

- Tăng cường thanh tra, kiểm soát chặt chẽ ATTP từ khâu sản xuất, s  chế, chế biến 

đến khâu kinh doanh thực phẩm. 

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế trong việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm khi có xảy 

ra ngộ độc thực phẩm, quản lý nguy c  ô nhiễm thực phẩm. 

2.3. Sở Công Thương 

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các sở, ngành liên quan trong việc triển khai các 

giải pháp của Kế hoạch trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

- Chỉ đạo triển khai và kiểm tra việc thực hiện các quy định bảo đảm điều kiện ATTP 

tại các chợ, siêu thị, đặc biệt là các chợ đầu mối. 

- Kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn việc kinh doanh hàng thực phẩm giả, kém chất 

lượng, nhập lậu. 

2.4. Sở Tài nguyên – Môi trường 

- Kiểm tra, kiểm soát về môi trường, nước thải, rác thải đối với các c  sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý theo quy định. 

- Đề xuất và giám sát thực hiện tiêu hủy các sản phẩm thực phẩm, hóa chất, phụ gia 

thực phẩm không đạt các tiêu chuẩn về ATTP. 

2.5. Sở Khoa học và Công nghệ 

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan, hướng d n việc thực hiện các quy định về 

chứng nhận, công bố hợp chuẩn, hợp quy và các quy định liên quan đến chất lượng, tiêu 

chuẩn và nhãn sản phẩm thực phẩm. 

- Xây dựng các chính sách khuyến khích, th c đẩy hoạt động nghiên cứu, ứng dụng 

các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất; cũng như ưu tiên hỗ trợ các c  sở, doanh 

nghiệp đi tiên phong trong công tác ứng dụng thiết bị, công nghệ mới vào sản xuất nhằm 

nâng cao chất lượng sản phẩm. 

2.6. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Kiểm soát chặt chẽ việc cung ứng các dịch vụ ăn uống trong các trường học, xây 

dựng các mô hình bếp ăn bảo đảm ATTP ở các trường học gắn với phong trào dạy tốt, học 

tốt và các phong trào khác của ngành giáo dục. 

- Phối hợp với Sở Y tế tổ chức tuyên truyền, giáo dục về ATTP trong các trường học, 

huy động giáo viên và học sinh tham gia tích cực công tác bảo đảm ATTP; xây dựng lộ 

trình đưa nội dung ATTP vào giáo trình giảng dạy ở các cấp học. 

2.7. Sở Kế hoạch và Đầu tư 
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- Cân đối, bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này vào dự toán ngân sách hàng năm của 

tỉnh. Tích cực phối hợp với các sở, ngành, đ n vị, địa phư ng liên quan trong việc đề nghị 

hỗ trợ từ ngân sách Trung ư ng. Tích cực huy động các nguồn tài trợ trong và ngoài nước 

đầu tư cho công tác bảo đảm ATTP. 

- Phối hợp với Sở Y tế và các ngành liên quan để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quy 

hoạch phát triển hệ thống mạng lưới tổ chức quản lý chất lượng ATTP của tỉnh; đầu tư xây 

dựng các c  sở làm việc, mua sắm các trang thiết bị phục vụ công tác theo hướng tiên tiến, 

đủ sức đáp ứng nhiệm vụ được giao. 

2.8. Sở Tài chính 

Bố trí đủ ngân sách cho các hoạt động của Kế hoạch và các chư ng trình, dự án, đề án, 

kế hoạch, quy hoạch bảo đảm ATTP. Hướng d n, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng 

kinh phí phục vụ công tác bảo đảm ATTP của các đ n vị, địa phư ng; đảm bảo đ ng mục 

đích, quy định hiện hành của Nhà nước, tiết kiệm, tránh lãng phí. Chủ trì, phối hợp với Sở Y 

tế và các c  quan liên quan xây dựng chính sách th c đẩy xã hội hóa, khuyến khích các cá 

nhân, tổ chức đầu tư vào lĩnh vực an toàn thực phẩm. 

2.9. Sở Nội vụ 

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và chỉ đạo các địa phư ng đảm bảo biên 

chế cho hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, xây dựng trình UBND tỉnh và Trung Ư ng 

phê duyệt chế độ ưu đãi nghề cho cán bộ làm công tác an toàn thực phẩm. 

2.10. Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh, Cục Hải quan tỉnh theo chức năng và nhiệm vụ được giao 

- Tham mưu công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức và thực hiện về ATTP 

cho đồng bào dân tộc khu vực đóng quân, vùng sâu, vùng xa, biên giới. 

- Chỉ đạo các lực lượng công an, bộ đội biên phòng phối hợp với lực lượng hải quan và 

c  quan của địa phư ng kiểm soát ngăn chặn việc nhập lậu thực phẩm qua biên giới. 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan phát hiện, điều tra xử lý và hỗ trợ xử lý 

các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm. 

2.11. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành liên quan tổ chức công tác thông tin, tuyên 

truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về ATTP. 

- Chỉ đạo các c  quan báo chí, đài phát thanh, truyền hình, các đội thông tin lưu động, 

hệ thống truyền thanh ở xã, phường, thị trấn dành thời lượng thích đáng, phù hợp để phổ 

biến kiến thức, quy định pháp luật và các hoạt động bảo đảm ATTP cho nhân dân. 

2.12. Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang, Báo An Giang 

- Phối hợp với các c  quan truyền thông, c  quan chức năng xây dựng và dành thời 

lượng phát sóng (trang in báo) cố định các chư ng trình, chuyên mục, chuyên đề về bảo 

đảm ATTP, góp phần tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho người dân về 

VSATTP. 

- Thực hiện các cuộc tọa đàm, phóng sự về VSATTP. 

- Chủ động đưa tin các hoạt động trong thời gian tổ chức Tháng hành động vì chất 

lượng VSATTP; mùa vụ tết, lễ hội và các hoạt động có liên quan về VSATTP. 
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2.13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

Triển khai công tác vận động, giáo dục phát động các phong trào bảo đảm ATTP gắn 

với cuộc vận động xây dựng khóm, ấp văn hóa ở khu dân cư, nhằm th c đẩy hình thành 

hành vi sản xuất, chế biến, kinh doanh, tiêu dùng các sản phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn 

trong cộng đồng. 

2.14. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 

- Chủ trì phát động phong trào phụ nữ trong toàn tỉnh tham gia vào công tác bảo đảm 

ATTP. 

- Phối hợp với các sở, ngành chức năng tổ chức các chư ng trình tập huấn, thông tin, 

truyền thông về ATTP cho phụ nữ; đặc biệt là các bà nội trợ, chị em kinh doanh, sản xuất 

thực phẩm quy mô nhỏ lẻ. 

2.15. Đề nghị Hội Nông dân tỉnh 

- Phối hợp tổ chức hoạt động tập huấn, hướng d n cho các hội viên về sản xuất thực 

phẩm an toàn, phư ng pháp chế biến, bảo quản khoa học, sử dụng đ ng cách các hóa chất 

bảo vệ thực vật và an toàn thức ăn chăn nuôi, phân bón. 

- Chủ trì phát động phong trào sáng kiến, việc làm tốt về bảo đảm ATTP, tích cực đấu 

tranh với các hành vi mất ATTP trong cộng đồng. 

- Phối hợp với các ban, ngành phổ biến, hướng d n các giải pháp kỹ thuật tiên tiến bảo 

đảm ATTP trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm. 

2.16. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố  

Căn cứ nội dung Kế hoạch này, trực tiếp chỉ đạo xây dựng, phê duyệt kế hoạch hành 

động của địa phư ng, tổ chức triển khai thực hiện nội dung kế hoạch được duyệt đ ng mục 

đích, có hiệu quả. 

- Đưa các tiêu chí về ATTP vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phư ng. 

Chủ động đầu tư ngân sách, nhân lực, c  sở vật chất cho chư ng trình bảo đảm ATTP tại 

địa phư ng. 

- Chỉ đạo, triển khai và kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện các quy định pháp luật về 

ATTP, đặc biệt các quy định về điều kiện ATTP của các c  sở bếp ăn tập thể, c  sở cung 

cấp thức ăn sẵn, nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, lễ hội, thức ăn đường phố, chợ, trường 

học, khu, cụm công nghiệp; quy định rõ trách nhiệm của các đ n vị có c  sở dịch vụ ăn 

uống, kiên quyết không để các c  sở không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm, cung ứng dịch vụ ăn uống; đồng thời xử lý nghiêm các vi 

phạm. 

- Chỉ đạo Phòng Y tế phối hợp với các c  quan chức năng xây dựng kế hoạch và tổ 

chức thực hiện Tháng hành động vì chất lượng VSATTP hàng năm. 

3. Cơ chế triển khai, phối hợp: 

- Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh, Ban Chỉ đạo liên ngành 

địa phư ng có trách nhiệm chỉ đạo việc triển khai Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm 

giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn 2030. 

- Trên c  sở mục tiêu và giải pháp chung, các Sở ngành, địa phư ng, đoàn thể xã hội 

căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng các đề án, kế hoạch và triển khai thực 

hiện: Định kỳ một lần/ năm hoặc khi có yêu cầu đột xuất, các sở, ngành, đoàn thể, địa 
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phư ng báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch cho Sở Y tế (c  quan thường trực Ban Chỉ 

đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh) để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo liên 

ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo 

liên ngành Trung ư ng về VSATTP - Bộ Y tế và các bộ, ngành Trung ư ng liên quan./. 

 
Nơi nhận:       
- Văn phòng Chính Phủ; 

- Bộ Y tế; 
- TT: Tỉnh Ủy, UBND, HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Thành viên BCĐ VSATTP tỉnh; 
- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- LĐ VP. UBND tỉnh; 

- Phòng: VHXH, TH; 

- Lưu: HCTC. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

(ĐÃ KÝ) 

 

 

 

Hồ Việt Hiệp 

 


