
UBND TỈNH AN GIANG 

BAN CHỈ ĐẠO LIÊN NGÀNH 

AN TOÀN THỰC PHẨM 
 

Số:            /BCĐLNATTP 
V/v tăng cường kiểm soát công tác phòng 

chống ngộ độc thực phẩm  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

An Giang, ngày 08 tháng 2  năm 2023 

 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Y tế; 

- Sở Công thương; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP huyện, thị xã, thành phố. 
 

Trong những ngày qua, trên địa bàn huyện Chợ Mới đã xảy ra vụ ngộ độc 

thực phẩm do một hộ dân tổ chức nấu và cung cấp miễn phí sản phẩm Chè đậu 

trắng cho người dân vào dịp ngày Rằm tháng Giêng Xuân Quý Mão. Qua điều 

tra ban đầu đã có 88 người mắc, trong đó có 53 người tự điều trị tại nhà, 35 

người nhập viện (trong số những người nhập viện đã có 01 người tử vong).  

Khi nhận được thông tin sự việc nêu trên, Sở Y tế đã khẩn trương chỉ đạo 

Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang, Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới tích 

cực điều trị cho các bệnh nhân nặng đang được chăm sóc tại khoa ICU và các 

bệnh nhân còn lại tại bệnh viện. Đối với Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới tiếp tục 

phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tiến hành điều tra vụ ngộ độc 

và đã gửi mẫu Chè của vụ ngộ độc đến Viện Y tế công cộng TPHCM để kiểm 

nghiệm.  

Với thực trạng hiện nay trên địa bàn tỉnh có rất nhiều hộ dân, tổ chức xã hội, 

hội thiện nguyện,… tập trung chế biến thức ăn để cho, phát miễn phí đến người 

dân xung quanh, người viếng thăm tại các nơi tâm linh, tín ngưỡng (Chùa, Đình, 

Ban Trị sự,…). Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ sức khoẻ nhân 

dân, phòng ngộ độc thực phẩm xảy ra, Ban Chỉ đạo liên ngành An toàn thực 

phẩm tỉnh đề nghị các ban, ngành chức năng triển khai một số nội dung sau: 

I. Ngành Y tế: 

Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trong ngành thực hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm: 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường triển khai hoạt 

động tuyên truyền, truyền thông, cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm cho 
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các nhóm đối tượng chế biến, kinh doanh, tiêu dùng; trách nhiệm pháp lý khi vi 

phạm những qui định về an toàn thực phẩm,…. 

- Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan kiểm soát chặt chẽ các 

sản phẩm thực phẩm được cấp, tặng miễn phí, hoặc trong chương trình giới 

thiệu, quảng cáo, bán hoặc hình thức nhân đạo,… 

- Viết bài tuyên truyền, khuyến cáo hướng dẫn người dân việc lựa chọn 

thực phẩm an toàn và loại bỏ những thực phẩm không an toàn trong quá trình 

chế biến, bảo quản, vận chuyển, phân phát cho, tặng thực phẩm,… 

2. Các đơn vị y tế có bếp ăn từ thiện phục vụ thân nhân người bệnh, 

người bệnh,… 

- Rà soát, cập nhật kiến thức an toàn thực phẩm cho các đối tượng thực 

hiện hoạt động bếp ăn từ thiện.  

- Định kỳ giám sát, kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời việc tuân thủ các qui định 

đảm bảo an toàn thực phẩm của bếp ăn tập thể. 

3. Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố  

Tham mưu Ban Chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm cấp huyện, phối 

hợp phòng Y tế thực hiện một số nội dung sau: 

- Tăng cường hoạt động truyền thông về an toàn thực phẩm cho người dân 

và giám sát các bếp ăn tập thể trên địa bàn;  

- Tập huấn kiến thức đảm bảo an toàn thực phẩm cho các nhóm đối tượng 

người chế biến, bảo quản, vận chuyển, phân phát thức ăn tại các nơi tâm linh, tín 

ngưỡng (Chùa, Đình, Ban trị sự Phật giáo trên địa bàn các xã/phường/thị 

trấn,…), nhóm thiện nguyện trên địa bàn dân cư,…; Tuyên truyền cho người 

đứng đầu các tổ chức như: Chùa, Đình, Ban Trị sự, bếp ăn từ thiện,… biết được 

những qui định về an toàn thực phẩm và trách nhiệm pháp lý để thực hiện đúng, 

đề phòng những vụ ngộ độc thực phẩm đáng tiếc xảy ra như trên.  

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm soát chặt chẽ các sản phẩm 

thực phẩm được tặng miễn phí, hoặc trong chương trình giới thiệu, quảng cáo, 

bán hoặc hình thức nhân đạo diễn ra trên địa bàn. 

II. Ngành Nông nghiệp - Phát triển nông thôn và Công thương: 

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ trì và phối hợp kiểm soát chặt chẽ các 

sản phẩm thực phẩm được tặng miễn phí, hoặc trong chương trình giới thiệu, 

quảng cáo, bán, nhân đạo mà các tổ chức, cá nhân thực hiện (nguồn gốc xuất xứ, 

hạn sử dụng, việc chấp hành các quy định về đăng ký, tự công bố sản phẩm, quá 

trình vận chuyển, bảo quản, phân phát sản phẩm, …). 
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III. Ban Chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm huyện, thị xã, thành phố: 

- Đề nghị Ban Chỉ đạo cấp huyện chỉ đạo các đơn vị chức năng, các ngành 

liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai tập huấn kiến thức an toàn 

thực phẩm cho các tổ chức bếp ăn từ thiện, những nơi tâm linh, tín ngưỡng 

(Chùa, Đình, Ban trị sự,…) có tổ chức nấu ăn phục vụ đông người.  

- Chỉ đạo giám sát, kiểm soát, quản lý chặt chẽ công tác an toàn thực phẩm 

đối với các sản phẩm thực phẩm được tặng miễn phí, hoặc trong chương trình 

giới thiệu, quảng cáo, bán hoặc hình thức nhân đạo; đặc biệt quan tâm đến 

những địa điểm thường xuyên tổ chức tập trung chế biến, nấu thức ăn phục vụ 

đông người, cho, phát tặng miễn phí diễn ra trên địa bàn. 

Ban Chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm cấp tỉnh đề nghị các sở, ngành 

khẩn trương triển khai nội dung công văn này. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Cục ATTP (để báo cáo); 

- UBND tỉnh (để biết); 

- Chi cục ATVSTP (thực hiện); 

- BV công lập và tư nhân (thực hiện); 

- TTYT huyện, thị, thành (thực hiện); 

- CDC (thực hiện); 

-  Lưu: VT-NVY. 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Phan Vân Điền Phương 
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