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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố  

Võ Thành Thống tại Hội nghị tổng kết công tác vệ sinh an toàn thực phẩm 

năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018  

 

 

Ngày 11 tháng 01 năm 2018, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân thành 

phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Võ Thành Thống chủ trì Hội nghị 

tổng kết công tác vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2017, triển khai nhiệm vụ 

năm 2018. Tham dự cuộc họp gồm có thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành vệ 

sinh an toàn thực phẩm thành phố, đại diện Ban Tuyên Giáo Thành ủy, Ủy ban 

nhân dân quận, huyện, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố và Văn phòng 

Ủy ban nhân dân thành phố. 

Vắng: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Ô Môn. 

Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo Sở Y tế báo cáo công tác an toàn thực 

phẩm năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Chi cục Vệ sinh an toàn 

thực phẩm thành phố triển khai Chỉ thị số 09/CT-BCĐTƯVSATTP ngày 25 

tháng 12 năm 2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương và công tác bảo đảm an toàn 

thực phẩm Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội Xuân 2018; Phòng Nghiệp vụ Y 

- Sở Y tế triển khai Đề án Nâng cao chất lượng quản lý và chất lượng an toàn vệ 

sinh thực phẩm đến năm 2020, phát biểu của các thành viên dự họp, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân thành phố Võ Thành Thống kết luận như sau: 
 

1. Qua báo cáo của Sở Y tế (Thường trực Ban Chỉ đạo về vệ sinh an toàn 

thực phẩm thành phố) cho thấy công tác đảm bảo an toàn thực phẩm của thành 

phố trong năm 2017 đạt nhiều kết quả trong đó có 05 kết quả nổi bậc, cụ thể: 

a) Triển khai thực hiện tốt Chị thị số 13/CT-TTg ngày 09 tháng 5 năm 

206 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước 

về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố.   

b) Ủy ban nhân dân thành phố cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam thành phố xây dựng “Chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo 

đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020”.  

c) Công tác phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng vi phạm vệ sinh an toàn 

thực phẩm trên địa bàn; công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành của các cấp theo 

sự phân công, phân nhiệm có nhiều nỗ lực, các lực lượng chức năng làm việc 

tích cực và mang tính thường xuyên hơn, công tác phối hợp có sự cải thiện so 

với trước đây. 

d) Trong năm trên địa bàn thành phố diễn ra nhiều sự kiện, Hội nghị do 

Trung ương tổ chức tại Cần Thơ, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm 

bảo, không có trường hợp ngộ độc thực phẩm xảy ra. 
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đ) Thông qua công tác tuyên truyền ý thức trách nhiệm của nhóm sản 

xuất, người phân phối lưu thông và người tiêu dùng trong vấn đề đảm bảo vệ 

sinh an toàn thực phẩm được nâng lên khá rõ, thể hiện người tiêu dùng có nhu 

cầu sử dụng thực phẩm an toàn, người sản xuất quan tâm đến chất lượng. 

2. Bên cạnh kết quả đạt được còn một số vấn đề tồn tại các đơn vị, địa 

phương cần quan tâm khắc phục, cụ thể như sau: 

 a) Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở cần quan 

tâm khắc phục tốt hơn, phải kiên trì, thường xuyên mới tạo được sự chuyển 

biến.  

b) Việc kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm bán trên thị trường chưa 

có biện pháp triệt để, sản phẩm hàng hóa trên thị trường vẫn còn nhiều nơi, 

nhiều loại chưa rõ nguồn gốc, xuất sứ hoặc có thể biết được nguồn gốc, xuất sứ  

nhưng nguồn gốc đó có được an toàn hay không thì chưa được khẳng định. Sản 

phẩm khi đưa ra thị trường là phải biết được nguồn gốc, xuất sứ và nguồn gốc, 

xuất sứ đó phải được đảm bảo an toàn. 

c) Vấn đề kiểm soát an toàn thực phẩm tại các chợ truyền thống, các 

Trung tâm thương mại lớn phổ biến phần nhiều là các chợ truyền thống chưa 

được chặt chẽ, các Trung tâm thương mại lớn đã được kiểm soát nhưng vẫn 

chưa được chặt chẽ cần phải tăng cường quản lý an toàn thực phẩm trong năm 

2018 tại các đơn vị này, kiểm soát được các đơn vị này là góp phần đảm bảo an 

toàn vệ sinh thực phẩm cho người dân.  

d) Việc mua bán hóa chất ngoài danh mục cho phép (hàn the, vàng o, 

kháng sinh…) chưa được kiểm soát chặt chẽ. 

đ) Thức ăn đường phố việc kiểm soát còn nhiều hạn chế, đề nghị các địa 

phương tăng cường quản lý, kiểm soát, phát huy sáng kiến, sáng tạo của địa 

phương mình để làm tốt hơn trong năm 2018.  

e) Ý thức chấp hành pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ sở 

sản xuất và kinh doanh chưa cao, còn nặng về lợi ích cục bộ của mình mà thiếu 

trách nhiệm đối với cộng đồng, thiếu trách nhiệm với xã hội, vấn đề này thể hiện 

đạo đức kinh doanh của con người. 

g) Công tác xử lý vi phạm chỉ mới dừng lại ở mức nhắc nhỡ là chính nhất 

là ở các quận, huyện nên chưa đủ sức răn đe, do đó ngoài việc nhắc nhỡ phải xử 

lý nghiêm mới đủ sức thuyết phục mang lại hiệu quả. 

Đề nghị các ngành, các cấp nghiên cứu các vấn đề tồn tại nêu trên từng 

ngành, từng địa phương tìm cách khắc phục, sửa chữa, các vấn đề thuộc trách 

nhiệm phối hợp liên ngành thì phải tính toán khắc phục, làm tốt các hạn chế nêu 

trên sẽ làm chuyển biến tình hình đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn. 

3. Để đảm bảo thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong năm 

2018, yêu cầu các sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện tập trung thực hiện 

tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như sau:  

a) Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành thành phố và Trưởng Ban Chỉ đạo 

liên ngành quận, huyện tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát hướng 

đến mục tiêu đảm bảo an toàn thực phẩm, chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh 

truyền qua thực phẩm trong dịp Tết Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân 2018, đảm 

bảo không có ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn thành phố. 
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 b) Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện phải tăng cường thực 

hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức về vệ sinh an toàn 

thực phẩm từ người sản xuất, người phân phối và đặc biệt là người tiêu dùng. 

c) Các đơn vị quản lý chuyên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm phải có 

các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và phối hợp kiểm tra, xử lý các hành vi vi 

phạm. Mục tiêu: phải có hiệu quả tốt hơn, tạo được sự chuyển biến tích cực; lưu 

ý không làm ảnh hưởng đến sản xuất và kinh doanh đối với những nhà sản xuất 

kinh doanh chân chính, nhắm vào đối tượng cố tình, tạo điều kiện thuận lợi cho 

người làm tốt, không tạo ra tâm lý hoang mang lo lắng trong xã hội.  

d) Giao Sở Y tế thực hiện các công việc sau: 

- Tổ chức triển khai thực hiện Đề án Nâng cao năng lực quản lý và chất 

lượng an toàn vệ sinh thực phẩm đến năm 2020; các Sở, ngành và Ủy ban nhân 

dân quận, huyện có trách nhiệm phối hợp với Sở Y tế để tổ chức thực hiện Đề 

án này.  

- Chủ động giám sát phòng, chống ngộ độc thực phẩm và tăng cường 

kiểm tra an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể Khu công nghiệp, các trường 

học nội trú, bán trú có bếp ăn phục vụ cho học sinh. 

đ) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý chặt chẽ nguồn nông 

sản được nuôi, trồng (nguồn cung ứng) đảm bảo sạch, an toàn và phải hướng tới 

mục tiêu này.  

e) Sở Công Thương quan tâm đến 03 việc: 

- Chỉ đạo hệ thống Siêu thị, các chợ truyền thống phải quản lý được thực 

phẩm đầu vào.  

- Xây dựng và nhân rộng mô hình Chợ truyền thống an toàn. 

- Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường làm tốt công tác kiểm tra đối với 

thực phẩm lưu thông trên thị trường. 

g) Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan 

Báo, Đài kịp thời, thường xuyên thông tin về vấn đề an toàn thực phẩm cho cả 

ba nhóm đối tượng (sản xuất, phân phối, tiêu dùng) tạo sự chuyển biến hướng 

tới mục tiêu đảm bảo an toàn thực phẩm.  

h) Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện có giải pháp nhằm đảm bảo an 

toàn thực phẩm trên địa bàn trong đó có 02 nhiệm vụ trọng tâm cần phải thực 

hiện có hiệu quả là việc quản lý đối với các cơ sở dịch vụ ăn uống và thức ăn 

đường phố.  

k) Công an thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công 

Thương thường xuyên cập nhật thông tin nắm tình hình, tham mưu kịp thời các 

vụ việc phát sinh, đề xuất các giải pháp thực hiện đảm bảo an toàn thực phẩm 

trên địa bàn; theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo từng tháng, quý, 

6 tháng, năm theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 13/CT-TTg) 

báo cáo phải gửi trước ngày 25 của tháng, quý, 6 tháng, năm về Sở Y tế 

(Thường trực Ban Chỉ đạo về vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố) để tổng hợp 

báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xử lý kịp thời những vấn đề khó khăn, 

vướng mắc. 
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Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thông báo kết luận của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân thành phố đến các cơ quan, đơn vị có liên quan biết để tổ chức 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                                             
- CTPCTUBNDTP(1ABD); 

- Thành viên BCĐLNVATTP TP; 

- UBND quận, huyện; 

- VP.UBND TP (3C); 

- Cổng TTĐT TP; 

- Lưu: VT, Hạnh. 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Sích 
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