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CHỈ THỊ CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Về việc tăng cường công tác bảo đảm chất lượng,
vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

	 Trong những năm qua công tác kiểm tra, giám sát về bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đã có nhiều thành tựu đáng kể, tuy nhiên do chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp trong công tác quản lý Nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đã dẫn đến tình trạng ngộ độc ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế cho nhân dân cũng như ảnh hưởng đến uy tín hàng hóa và dịch vụ.

	Để thực hiện  Chỉ thị số : 08/1999/CT.TTg ngày 15/4/1999 của Thủ tướng Chính phủ và để khắc phục tình trạng buông lỏng quản lý về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, lập lại kỷ cương trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống,  Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Y tế:
 - Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành tỉnh có liên quan và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã để xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra hàng năm trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt trong công tác thanh tra, kiểm tra điều kiện bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh, dịch vụ ăn uống; xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

	- Phối hợp với Báo, Đài phát thanh Truyền hình tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm tới từng cơ sở và cá nhân sản xuất thực phẩm, kinh doanh, dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh với các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức tuyên truyền thích hợp để giáo dục, hướng dẫn nhân dân về vệ sinh ăn uống, vệ sinh chế biến thực phẩm, cách phòng ngộ độc và dịch bệnh do ăn uống gây ra.

	- Hàng năm phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức " Tháng Hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm" để huy động toàn thể nhân dân, các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan và các tổ chức đoàn thể, các tổ chức kinh tế - xã hội vào việc tích cực phòng, chống ngộ độc thức ăn, bệnh dịch do ăn uống và lập lại trật tự kỷ cương trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống theo quy định của Bộ Y Tế; đồng thời tạo điều kiện để người tiêu dùng phát huy tinh thần tự bảo vệ mình, tham gia với các cơ quan y tế trong phát hiện và đấu tranh kịp thời các vi phạm về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm của các tổ chức, cá nhân sản xuất thực phẩm, kinh doanh, dịch vụ ăn uống.


	2. Sở Thương Mại & Du lịch chỉ đạo các cơ quan quản lý thị trường chủ động và phối hợp với ngành y tế  kiểm tra, xử lý việc bán, lưu thông các thực phẩm giả, không bảo đảm về vệ sinh an toàn thực phẩm, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các quy định về bao bì, nhãn hiệu thực phẩm.

	3. Sở Nông Nghiệp & phát triển Nông thôn kết hợp với sở Khoa học Công nghệ & Môi trường tổ chức phổ biến sâu rộng yêu cầu và các quy trình sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật, thuốc chuyên ngành, phân bón hóa học tới người sử dụng để đảm bảo an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.

	4. Sở Khoa học Công nghệ & Môi trường khẩn trương triển khai các quy định, quy trình kiểm soát ô nhiễm môi trường ở những nơi sản xuất lương thực - thực phẩm, nông sản, thủy sản để hạn chế tối đa sự  ô nhiễm môi trường.

	5. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an các cấp thường xuyên phối hợp với ngành y tế và các ngành chức năng khác trong việc kiểm tra và xử lý nghiêm khắc các chủ cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống vi phạm Nghị Định 36/CP ngày 29/5/1995 về " đảm bảo trật tự an toàn giao thông đô thị " trong việc lấn chiếm vĩa hè, lòng đường làm nơi buôn bán, kinh doanh thực phẩm; phối hợp với các ngành hữu quan điều tra xử lý các vụ làm thực phẩm giả gây hậu quả nghiêm trọng.

	6. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn ở địa phương mình quản lý phối hợp với ngành chức năng để thực hiện công tác trên.

	7.  Các cơ quan có tên ở trên có trách nhiệm báo cáo kết quả tổ chức thực hiện về Thường trực Ban chỉ đạo (sở Y tế ) để tổng hợp báo cáo về Ủy ban Nhân dân tỉnh và Bộ Y Tế theo đúng quy định vào cuối tháng 5/2002. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, vượt thẩm quyền thì báo cáo, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh để có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

 Nơi nhận:                                                       KT. CHỦ TỊCH UBND TỈNH
- TT.TU,TT.HĐND tỉnh                                                    PHÓ CHỦ TỊCH
- VP. Chính phủ.
- CT, các P.CT.UBT
- CT.UBND các huyện, thị xã
- Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh
- Các ban Đảng, Đoàn thể				Đã ký: PHạM VĂN ĐấU
- Viện KSND tỉnh, Toà án ND tỉnh
- Các doanh nghiệp NN.
- Liên minh các HTX
- Các khối NC
- Lưu 3.1.2
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