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 Thực hiện Công văn số 1375/BYT-ATTP ngày 14/3/2018 của Bộ Y tế về 

việc chuẩn bị nội dung báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về 
an toàn thực phẩm năm 2017; Công văn số 847/VP-KGVX ngày 16/3/2018 của 
Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác 
quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm năm 2017, Ban Chỉ đạo liên ngành 
VSATTP tỉnh Lạng Sơn báo cáo kết quả như sau: 

I. Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2017, nhiệm vụ trọng 
tâm năm 2018. 

1. Đánh giá công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2017: 

1.1. Công tác chỉ đạo và xây dựng, ban hành các văn bản về an toàn 
thực phẩm: 

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng 
Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;  
trên  cơ sở các Văn bản chỉ đạo về đảm bảo an toàn thực phẩm của Chính phủ, 
các Bộ, ngành Trung ương..., UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức 
triển khai công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh: 

- Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 33-
KH/TU ngày 04/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc thực hiện 
Kết luận số 11-KL/TW, ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện 
Chỉ thị 08-CT/TW của Ban Bí thư khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
đối với vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm trong tình hình mới;  

- Ban hành 01 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Quy định phân 
cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm  thuộc trách nhiệm quản lý của 
ngành Công Thương;  Quyết định Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong 
lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn, của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn; Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 04/5/2017 về thực hiện Kế hoạch số 
33-KH/TU ngày 04/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 
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11-KL/TW, ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 
số 08-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 
với vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm trong tình hình mới; các văn bản chỉ đạo 
tăng cường công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh, tăng cường năng lực về 
kiểm nghiệm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, yêu cầu các sở, 
ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện 
nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp quản lý, bảo đảm an toàn thực 
phẩm được chỉ đạo tại Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 09/9/2016 của UBND 
tỉnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 09/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
về tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng, chống ngộ độc 
thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các sở, ngành, cơ 
quan liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện các chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội 
đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban MTTQ VN tỉnh và của UBND tỉnh về bảo đảm an 
toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh 

- Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển 
khai thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên 
đán và Lễ hội Xuân 2017; Kế hoạch triển khai và tổ chức Tháng hành động vì 
ATTP năm 2017; Kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm 
trong dịp Tết Trung thu năm 2017 và các văn bản chỉ đạo tăng cường bảo đảm 
an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2017; báo cáo kết quả thực hiện công tác 
an toàn thực phẩm theo quy định. 

- Các Sở (Y tế, Công Thương, Nông Nghiệp) theo chức năng, nhiệm vụ 
và thẩm quyền, tiếp tục thực hiện các quy định phân cấp quản lý nhà nước về an 
toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý1; Đồng thời đẩy mạnh 
giải quyết thủ tục hành chính về ATTP theo lĩnh vực được phân công, phân cấp 

                                         
1 - Sở Y tế tiếp tục thực hiện Quyết định số 2557/QĐ-SYT ngày 19/5/2017 về việc Quy định phân cấp quản lý 
Nhà nước và tham gia quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Y tế 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Ban hành các văn bản: số 1048/SYT-NVY ngày 15/8/2017 v/v  đảm bảo an toàn 
thực phẩm trong mùa bão, lũ năm 2017; Văn bản số 1067/SYT-NVY ngày 18/8/2017 v/v tiếp tục thực hiện công 
tác đảm bảo ATTP; văn bản về tăng cường phòng chống Ngộ độc thực phẩm do nấm độc; Văn bản số 
1147/SYT-NVY v/v đề xuất việc đầu tư trang thiết bị đo kiểm di di động hoặc cố định, bộ xét nghiệm nhanh an 
toàn thực phẩm.... 
- Sở Công thương tiếp tục thực hiện  Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với cơ sở 
sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ; buôn bán hàng rong; kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn không yêu cầu 
điều kiện bảo quản đặc biệt theo quy định thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn theo Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn. Kế hoạch số 
196/KH-QLTT ngày 30/6/2017 về tăng cường công tác chống buôn lậu trên khu vực biên giới, trong đó chú 
trọng mặt hàng thực phẩm nhập lậu, thực phẩm là hàng giả ; Công văn số 1138/SCT-QLCN ngày 15/9/2017 triển 
khai thanh tra, kiểm tra ATTP và tuyên truyền, phổ biến các văn bản về ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 
2017; Kế hoạch số 659/KH-QLTT ngày 05/9/2017 về việc kiểm tra chuyên đề an toàn thực phẩm dịp Tết Trung 
thu năm 2017 
- Sở Nông tiếp tục thực hiện phân công, phân cấp các cơ quan chịu trách nhiệm kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn theo Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 28/8/2015 của UBND  tỉnh Lạng Sơn. Ban hành Công văn 
số 1023/SNN-QLCL, ngày 11/9/2017 về việc Nâng cao hiệu quả Hoạt Động của khu trưng bày, quảng bá và bán 
rau an toàn tại thành phố Lạng Sơn;  Xây dựng dự thảo Quyết định về việc phân công trách nhiệm quản lý Nhà 
nước về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Ngành 
Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  
- Quy chế phối hợp số 1680/QCPH-YT-NN-CT ngày 13/12/2017 giữa Sở Y tế, Nông nghiệp & PTNT, Công 
Thương trong công tác Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. 
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quản lý; tăng cường phối hợp, phân công trách nhiệm, phân cấp quản lý giữa các 
cấp, các ngành trong công tác quản lý ATTP tránh sự chồng chéo trong quản lý; 
ban hành Quy chế phối hợp trong công tác Quản lý nhà nước về an toàn thực 
phẩm trên địa bàn tỉnh; ban hành các kế hoạch và văn bản tập trung chỉ đạo và 
triển khai về đảm bảo an toàn thực phẩm. Trong đó, tăng cường hiệu lực quản lý 
nhà nước về an toàn thực phẩm đối với lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý. 

- UBND các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức quán triệt Chỉ thị số 
13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách 
nhiệm quản lý về an toàn thực phẩm; Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 09/6/2016 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và 
phòng, chống ngộ độc thực phẩm” giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn; ban hành các kế hoạch, văn bản tập trung chỉ đạo và triển khai về đảm bảo 
an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý; tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo liên 
ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm do đồng chí Chủ tịch UBND huyện, thành 
phố làm Trưởng Ban Chỉ đạo. 

1.2. Công tác xây dựng và triển khai các chương trình, đề án bảo đảm 
an toàn thực phẩm: 

UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thành 
phố tiếp tục triển khai công tác quy hoạch sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo 
chiến lược, kế hoạch đã được ban hành như: Kế hoạch thực hiện “Chiến lược 
quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011- 2020 và tầm nhìn 2030”  tỉnh Lạng 
Sơn; Quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh 
Lạng Sơn đến năm 2020; Quy hoạch phát triển chăn nuôi tỉnh Lạng Sơn đến 
năm 2020, tầm nhìn 2030; Quy hoạch các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa 
bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Quy hoạch phát triển vùng 
cây nguyên liệu gắn với chế biến và xuất khẩu đến năm 2020, tầm nhìn 2030; 
Chương trình hành động thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo 
hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn; phê duyệt Dự án điều chỉnh Quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn 
tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2025…. 

Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả việc cơ cấu ngành nông nghiệp, chú 
trọng nghiên cứu, tìm hiểu, đánh giá thị trường, tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu 
nông sản; tăng cường liên kết, phát triển, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm nông 
nghiệp…trong năm 2017, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch và tổ 
chức thành công Ngày hội Na Chi Lăng năm 2017 nhằm tuyên truyền, quảng bá, 
giới thiệu các tiềm năng, lợi  thế thu hút các nhà đầu tư phát triển các sản phẩm 
nông nghiệp chủ lực tỉnh, đặc biệt là sản phẩm Na Chi Lăng; tổ chức điểm kết 
nối, giới thiệu sản phẩm Na Chi Lăng tại Hà Nội… 

1.3. Công tác thông tin giáo dục truyền thông 

UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan báo, đài của tỉnh (Đài Phát thanh - 
Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, Cổng thông tin điện tử của tỉnh), các ngành 
Y tế, Nông nghiệp, Công Thương, UBND các huyện, thành phố và các cơ 
quan liên quan tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, thường xuyên thông 
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tin cho các đối tượng người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và 
người tiêu dùng với các nội dung đảm bảo vệ sinh ATTP, kịp thời phản ánh 
những vấn đề ATTP người dân quan tâm; Cung cấp thông tin ATTP giúp người 
dân nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi có lợi cho sức khỏe để người dân và 
cộng đồng chủ động phòng, chống ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực 
phẩm. Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác truyền 
thông, đặc biệt là cung cấp thông tin về cơ sở chấp hành tốt các quy định về 
ATTP, cơ sở bán sản phẩm thực phẩm an toàn để người dân biết và lựa chọn. 
Công bố công khai cá nhân, tổ chức vi phạm về ATTP trên các phương tiện 
thông tin đại chúng theo quy định.  

Đặc biệt quan tâm các hoạt động tuyên truyền, quảng bá giới thiệu sản 
phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, nhất là sản phẩm Na Chi Lăng (xây dựng 
bộ tư liệu truyền thông để quảng bá đưa hình ảnh của sản phẩm Na Chi Lăng, 
tỉnh Lạng Sơn đến người tiêu dùng trong nước và quốc tế; tổ chức điểm kết 
nối, giới thiệu sản phẩm Na Chi Lăng tại Hà Nội; tuyên truyền quảng bá trên 
Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các phương 
tiện thông tin đại chúng khác...); Chú trọng việc phát hiện và nhân rộng những 
mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn… 

Ủy ban MTTQVN tỉnh, các tổ chức thành viên của MTTQVN tỉnh đã 
phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị tập huấn,  tuyên truyền, 
vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với 
thực hiện Tiêu chí môi trường và ATTP trong Chương trình mục tiêu Quốc gia 
xây dựng nông thôn mới; vận động hộ gia đình đăng ký xây dựng Gia đình văn 
hóa, khu dân cư đăng ký khu dân cư văn hóa gắn với cam kết không để xảy ra 
ngộ độc thực phẩm... 

Theo đánh giá, các hoạt động tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận 
thức, trách nhiệm của toàn xã hội với vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức 
khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng. (Chi tiết tại phụ lục 1 kèm theo).  

1.4. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm 

Công tác thanh tra, kiểm tra có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành liên 
quan và UBMTTQ các cấp đã mang lại hiệu quả tích cực, giúp ngăn chặn, xử lý 
nhiều vụ vi phạm về ATTP góp phần làm cho thị trường thực phẩm an toàn hơn.  

Ngoài các cuộc thanh tra, kiểm tra liên ngành vào các dịp cao điểm như: 
Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân năm 2017, “Tháng hành động vì ATTP” năm 
2017 và Tết Trung thu năm 2017, các cơ quan QLNN về ATTP trên địa bàn tỉnh 
đã thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tiến hành kiểm tra tại 
các cơ sở thuộc phạm vi quản lý.  

a) Công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành : 

- Tổng số cơ sở được thanh kiểm tra: 6.167/7.324 cơ sở. 

- Tổng số cơ sở vi phạm : 1.037 cơ sở. Trong đó: (Tổng số cơ sở vi phạm 
bị xử lý là 483 cơ sở; Số cơ sở có vi phạm phải nhắc nhở là 554 cơ sở);  
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- Trong tổng số 483 cơ sở vi phạm bị xử lý, có 380 cơ sở bị phạt tiền; 04 
cơ sở bị cảnh cáo; 99 cơ sở bị xử lý với các hình thức; tiêu hủy sản phẩm tại 
chỗ, khắc phục nhãn mác, cải tạo điều kiện, đình chỉ hoạt động...);  

- Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính: 327.050.000 đồng  

(Chi tiết tại phụ lục 3 kèm theo). 

b) Công tác thanh, kiểm tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất và kiểm tra, 
giám sát định kỳ: 

Ngoài đợt thanh tra liên ngành do BCĐ liên ngành VSATTP tỉnh thành 
lập, các cơ quan, đơn vị thuộc các Sở, Ban, ngành thành viên BCĐ liên ngành 
VSATTP tỉnh đã thành lập các Đoàn thanh, kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra đột 
xuất và giám sát về an toàn thực phẩm. (Chi tiết tại phụ lục 4 kèm theo). 

c) Kết quả đấu tranh, xử lý vi phạm về ATTP: 

Theo số liệu của Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh: Năm 2017, các lực lượng đã 
kiểm tra, xử lý 4.678 vụ; xử phạt vi phạm hành chính 2.863 vụ; tiền phạt vi 
phạm hành chính 25.424,33 triệụ đồng; trị giá hàng hóa vi phạm 89.892 triệu 
đồng. Trong đó các hàng hóa vi phạm về ATTP như sau: gia cầm giống 
(265.059con); gia cầm thịt (13.392kg); sản phẩm gia súc, gia cầm (17.858kg); 
thực phẩm nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ, quá hạn sử dụng (144.636 đơn 
vị sản phẩm); thuốc bắc, sản phẩm thuốc bắc (34.223kg); thuốc BVTV 
(31.597đơn vị sản phẩm).  

Trong đó, có những vụ điển hình do lực lượng Cảnh sát môi trường Công 
an tỉnh phát hiện, bắt giữ  và tiêu hủy như: phát hiện 01 container, bên trong có 
11.350 kg sản phẩm lợn đã giết mổ, bốc mùi hôi thối; 10.500 con gia cầm giống 
không rõ nguồn gốc..., đã phối hợp với các lực lượng chức năng tịch thu, tiêu 
hủy theo quy định. Lực lượng Cảnh sát môi trường Công an an tỉnh đang quản 
lý và khai thác sử dụng 04 hồ sơ/đối tượng liên quan đến an toàn thực phẩm; bố 
trí cộng tác viên bí mật phục vụ công tác phòng ngừa, phát hiện vi phạm pháp 
luật về an toàn thực phẩm. 

1.5. Công tác kiểm nghiệm, giám sát và phân tích nguy cơ ô nhiễm 
thực phẩm 

UBND tỉnh đã chỉ đạo và đầu tư xây dựng hệ thống kiểm nghiệm ATTP 
của ngành y tế theo hướng tập trung, hiệu quả đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước 
về lĩnh vực này (Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm). 
Hiện nay, Phòng kiểm nghiệm của Trung tâm kiểm nghiệm DP&MP và Trung 
tâm YTDP tỉnh đã  đạt chuẩn ISO 17025. Ngành y tế tiếp tục đầu tư về hạ tầng, 
trang thiết bị cho phòng kiểm nghiệm Trung tâm kiểm nghiệm DP&MP và 
Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh đủ năng lực kiểm nghiệm chất lượng VSATTP 
phục vụ công tác thanh, kiểm tra, giám sát nguy cơ ô nhiễm, ngộ độc thực phẩm, 
bệnh truyền qua thực phẩm theo phân cấp. 

Trong năm 2017, ngành Y tế đã tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch 
giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm hàng năm, lấy mẫu kiểm nghiệm đánh 
giá tình hình ô nhiễm thực phẩm, kịp thời cảnh báo cho người tiêu dùng. Các 
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mẫu thực phẩm được lấy mẫu giám sát chủ yếu là nhóm thực phẩm chín ăn 
ngay, thức ăn đường phố; phương pháp giám sát sử dụng trang thiết bị, test 
nhanh để phát hiện ô nhiễm vi sinh, hoá học trong thực phẩm. Hơn nữa, ngành 
Y tế đã thiết lập được hệ thống cảnh báo và đánh giá nguy cơ chủ động thông 
qua hoạt động giám sát chủ động ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua 
thực phẩm gắn với hoạt động giám sát bệnh truyền nhiễm của hệ thống y tế dự 
phòng trên địa bàn toàn tỉnh. 

Việc kiểm nghiệm ATTP đối với lĩnh vực ngành Y tế quản lý thường 
xuyên được tiến hành qua các đợt thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất giám sát 
chủ động:  đã tiến hành kiểm nghiệm 383 mẫu thực phẩm, kết quả kiểm nghiệm 
363 mẫu đạt (tỷ lệ mẫu đạt chiếm 94,7 %); 20 mẫu không đạt (tỷ lệ mẫu không 
đạt chiếm 5,3 %). Ngoài các mẫu kiểm nghiệm theo năng lực kiểm nghiểm của 
ngành trong quá trình công bố tiêu chuẩn chất lượng và trong quá trình thanh tra, 
đã tiếp nhận 692 mẫu để gửi Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm 
Quốc gia để kiểm nghiệm. Kết quả mẫu kiểm nghiệm không đạt đều có thông 
báo phản hồi đối với cơ sở và cho cơ quan quản lý. 

Đối với lĩnh vực do ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý 
thường xuyên duy trì việc lấy mẫu giám sát làm cơ sở đánh giá nguy cơ, xác 
định sản phẩm nguy cơ cao, công đoạn nguy cơ cao và tổ chức thanh tra, kiểm 
tra, điều tra nguyên nhân, kịp thời cung cấp thông tin đầy đủ cho cơ sở cũng 
như người tiêu dùng trong phân biệt và lựa chọn sản phẩm an toàn. Đã thực 
hiện kiểm tra, giám sát xác nhận sản phẩm an toàn “Sản phẩm chuỗi cung ứng 
thực phẩm an toàn”, đồng thời lấy mẫu gửi các phòng kiểm nghiệm được Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định. Các kết quả kiểm tra, phân tích 
đã có thông báo phản hồi hệ thống phân phối, cơ quan quản lý và cơ sở nhằm 
cảnh báo và đề xuất biện pháp phòng tránh, hạn chế các yếu tố nguy cơ ảnh 
hưởng đến sức khỏe cộng đồng. 

Đối với thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành công thương quản lý, lực lượng 
quản lý thị trường đã tiến hành lấy mẫu thực phẩm tại các cơ sở sản xuất thực 
phẩm để kiểm tra nhanh các chỉ tiêu hóa sinh trong thực phẩm nhằm đánh giá 
chất lượng đảm bảo ATTP phục vụ công tác cảnh báo sớm, công tác quản lý địa 
bàn, chỉ đạo kiểm tra và xử lý vi phạm. ( Phụ lục 3 kèm theo) 

2. Đánh giá chung 

2.1. Kết quả đạt được 

- Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm được quan tâm ở tất cả 
các cấp địa phương, vai trò của BCĐ liên ngành VSATTP trong việc tổ chức 
thực hiện đồng bộ và bảo đảm theo các nội dung yêu cầu, công tác giám sát của 
tuyến trên đối với tuyến dưới được thường xuyên và chặt chẽ; các văn bản của 
Nhà nước về thực hiện các quy định bảo đảm ATTP được triển khai đầy đủ đến 
các đối tượng.  

- Các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh 
đều đã ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 
thuộc lĩnh vực được phân công quản lý nhằm tăng cường công tác phối hợp, 
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phân công trách nhiệm, phân cấp quản lý giữa các cấp,các ngành trong công tác 
quản lý ATTP tránh sự chồng chéo trong quản lý. 

- Công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về ATTP được tăng cường, có 
hiệu lực và hiệu quả. Đặc biệt đã có sự tham gia phối hợp của các ngành và 
MTTQ các cấp, góp phần kiểm soát có hiệu quả chất lượng an toàn vệ sinh thực 
phẩm trong các khâu từ sản xuất, chế biến đến tiêu dùng thực phẩm. 

- Công tác truyền thông, tuyên truyền được đẩy mạnh trên các phương 
tiện thông tin đại chúng, xây dựng chương trình truyền thông chủ động trên Đài 
Phát thanh - Truyền hình của tỉnh; sử dụng nhiều hình thức truyền thông có hiệu 
quả;  kịp thời đưa tin về tình hình ATTP trên địa bàn tỉnh, tuyên truyền và giới 
thiệu các mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn; quảng bá 
các thương hiệu sản phẩm thế mạnh của tỉnh, tăng cường kết nối sản phẩm nông 
sản thực phẩm an toàn tới người tiêu dùng... 

- Các lực lượng chức năng đã phối hợp kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, phát 
hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm tình trạng nhập lậu, vận chuyển, kinh 
doanh gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm qua biên giới, góp phần ngăn 
chặn một lượng lớn thực phẩm bẩn trà trộn trên thị trường để đưa vào tiêu thụ tại 
các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn tỉnh. 

- Công tác quản lý và bảo đảm chất lượng ATTP có tiến bộ rõ rệt: Điều kiện 
ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bước đầu được cải thiện hơn; 
chất lượng ATTP của thực phẩm đã được cải thiện đáng kể; thị trường thực phẩm 
trên địa bàn tỉnh được quan tâm, nhiều vùng nguyên liệu an toàn như rau sạch, chăn 
nuôi an toàn đã được xây dựng và phát triển. Nhiều sản phẩm thực phẩm đặc trưng 
của địa phương đã và đang có chỗ đứng trên thị trường các tỉnh.   

- Công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực 
phẩm được triển khai tích cực. Việc bảo đảm ATTP phục vụ các sự kiện văn 
hóa, chính trị tại địa phương được triển khai có hiệu quả, góp phần quảng bá 
hình ảnh du lịch Lạng Sơn đến du khách trong và ngoài nước. 

2.2.Tồn tại 

Công tác quản lý nhà nước về ATTP tuy đã có chuyển biến song còn 
nhiều hạn chế như: hệ thống quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc các lĩnh 
vực còn thiếu về nhân lực, hạn chế về chuyên môn, chưa được đào tạo, thiếu 
kiến thức chuyên sâu về an toàn thực phẩm, đặc biệt là tuyến huyện, xã (tuyến 
huyện chưa có lực lượng thanh tra chuyên ngành về ATTP, hiện nay do Văn 
phòng HĐND và UBND huyện (Phòng Y tế sáp nhập vàokhối Văn phòng)  phối 
hợp với các đơn vị liên quan thực hiện; tuyến xã giao Trạm Y tế xã tham mưu); 
cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ kiểm tra nhà nước về 
chất lượng ATTP còn thiếu, năng lực phân tích của các phòng xét nghiệm trong 
tỉnh còn chưa thực sự đáp ứng yêu cầu quản lý. Đặc biệt, trong công tác kiểm 
nghiệm, xét nghiệm chất lượng vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy 
sản trên địa bàn tỉnh chưa thực hiện được, các mẫu xét nghiệm phải gửi các 
trung tâm xét nghiệm được Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ định.  
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Công tác thanh tra kiểm tra chỉ mới thực hiện ở những thời gian trọng 
điểm chưa thường xuyên, mới tập trung giải quyết được một số vấn đề bức xúc, 
chưa chủ động quản lý được nguy cơ ô nhiễm theo chuỗi cung cấp thực phẩm 
theo một chiến lược dài hạn. Việc xử lý vi phạm trong lĩnh vực ATTP ở tuyến 
huyện, xã còn ít, chủ yếu là nhắc nhở, không xử lý vi phạm nên tính răn đe chưa 
cao. Do thiếu nguồn lực, phương tiện và kinh phí, đặc biệt là kinh phí cho việc 
lấy mẫu, gửi giám định, tiêu hủy thực phẩm, kinh phí bảo quản, xử lý tang vật vi 
phạm,... 

Công tác quy hoạch sản xuất (trồng trọt, chăn nuôi) theo hướng vùng tập 
trung, trang trại còn chậm; Việc quy hoạch khu giết mổ tập trung trên địa bàn 
chưa hoàn thiện. Việc đầu tư cơ sở hạ tầng đáp ứng các điều kiện kinh doanh 
nông sản tại các chợ đầu mối chưa đảm bảo theo quy định, đặc biệt tại các quầy 
hàng kinh doanh thực phẩm tươi sống. 

Kinh phí cho công tác VSATTP còn hạn hẹp, chưa bố trí được đầy đủ 
theo yêu cầu của các hoạt động về đảm bảo ATTP tại địa phương theo Nghị 
quyết số 27/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội. Đặc biệt là việc bố trí 
kinh phí cho công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra, kiểm nghiệm, xử lý và 
tiêu hủy thực phẩm không an toàn...  

 Đa số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong tỉnh quy mô nhỏ lẻ, 
mang tính truyền thống, hộ gia đình rất khó bảo đảm các điều kiện về vệ sinh an 
toàn thực phẩm. Tập quán sản xuất của bà con đặc biệt là vùng sâu, vùng xa còn 
manh mún lạc hậu. Mặt khác, những tác động không thuận lợi của thực phẩm 
không an toàn như thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ qua các đường mòn 
từ biên giới Việt - Trung vào nội địa diễn biến phức tạp, rất khó kiểm soát và 
diễn ra phức tạp; tình trạng sử dụng các hóa chất, phụ gia bị cấm trong chăn 
nuôi, trồng trọt, chế biến, bảo quản thực phẩm được bán trôi nổi trên thị trường 
đã tạo cơ hội cho những cá nhân hay tổ chức vì lợi nhuận mà vi phạm; một bộ 
phận không nhỏ người tiêu dùng còn chấp nhận dùng các thực phẩm không rõ 
nguồn gốc, ưa dùng thực phẩm giá rẻ... Do đó, công tác quản lý về an toàn thực 
phẩm còn gặp không ít khó khăn. 

3.Kiến nghị 

- Chính phủ tăng cường chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan kiểm soát tốt việc 
nhập khẩu các chất cấm sử dụng trong chăn nuôi, sản xuất, chế biến thực phẩm.  

- Các Bộ, ngành Trung ương tăng cường công tác rà soát các văn bản, quy 
định của pháp luật về lĩnh vực ATTP, trên cơ sở đó điều chỉnh, bổ sung các quy 
định nhằm đảm bảo thống nhất các quy định về ATTP, đồng thời tăng cường các 
chế tài xử lý hành vi vi phạm ATTP. 

 - Xây dựng Chương trình, đề án hỗ trợ kinh phí cho các tỉnh điều kiện 
kinh tế còn khó khăn triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm; đầu 
tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kiểm nghiệm xây dựng labô đạt chuẩn khu vực cho 
các tỉnh có cửa khẩu biên giới và lưu thông thực phẩm số lượng lớn. 

 - Củng cố, kiện toàn cơ bản xong bộ máy quản lý nhà nước về an toàn 
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thực phẩm các cấp theo hướng tập trung đầu mối, rõ trách nhiệm, tăng cường 
hiệu lực, hiệu quả.  

- Xây dựng Chương trình, đề án hỗ trợ kinh phí cho các tỉnh điều kiện 
kinh tế còn khó khăn triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm. Đầu 
tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kiểm nghiệm xây dựng labô đạt chuẩn khu vực cho 
các tỉnh có cửa khẩu biên giới và lưu thông thực phẩm số lượng lớn. 

4. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới 

- Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy và chính quyền 
các cấp đối với công tác bảo đảm ATTP. Nâng cao vai trò của Ban Chỉ đạo liên 
ngành về vệ sinh ATTP các cấp trong tham mưu, chỉ đạo, điều hành, triển khai 
các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của 
tỉnh trong công tác đảm bảo ATTP.  

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật đối với công tác bảo 
đảm ATTP. Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về an toàn 
thực phẩm các cấp theo hướng tập trung đầu mối, rõ trách nhiệm, tăng cường 
hiệu lực, hiệu quả. Ở cấp xã, phân công cán bộ theo dõi an toàn thực phẩm. 
Tăng cường năng lực, điều kiện làm việc cho đội ngũ cán bộ quản lý an toàn 
thực phẩm ở các cấp; Tăng cường đầu tư nguồn lực, đảm bảo kinh phí và các 
điều kiện cho công tác quản lý nhà nước về ATTP. Bố trí kinh phí tương ứng 
với số thu tiền xử phạt vi phạm hành chính về VSATTP thuộc ngân sách địa 
phương theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước để đầu tư trang thiết bị kỹ 
thuật và công tác kiểm tra, kiểm nghiệm, xử lý, tiêu hủy thực phẩm không an 
toàn.  

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bảo đảm ATTP, 
bằng nhiều hình thức, phù hợp với đặc thù của từng địa phương; tuyên truyền 
các chính sách pháp luật về ATTP đến người dân, các cá nhân, tổ chức sản xuất, 
kinh doanh thực phẩm và cơ quan quản lý. Cung cấp thông tin về cơ sở chấp 
hành tốt các quy định về ATTP, cơ sở bán sản phẩm thực phẩm an toàn để người 
dân biết và lựa chọn. Công bố công khai các cá nhân, tổ chức vi phạm về ATTP 
trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.  

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành chức 
năng quản lý nhà nước của các cơ quan có thẩm quyền, đặc biệt là thanh tra, 
kiểm tra đột xuất về ATTP, quản lý chặt chẽ chất lượng ATTP đối với từng công 
đoạn của “Chuỗi cung cấp thực phẩm”. Đẩy mạnh quản lý an toàn thực phẩm 
sang kiểm soát theo quá trình sản xuất, dựa trên phân tích nguy cơ gây ô nhiễm 
thực phẩm; tăng cường hoạt động truy xuất nguồn gốc thực phẩm; Kịp thời phát 
hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm pháp luật về 
ATTP, thực hiện truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm, nhất là đối 
với tình trạng lạm dụng hoá chất độc hại trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi 
và nuôi trồng thủy sản, việc lưu thông thực phẩm giả, kém chất lượng, thực 
phẩm không rõ nguồn gốc. 



 10

- Tăng cường năng lực hệ thống kiểm nghiệm ATTP trên địa bàn tỉnh 
nhằm đảm bảo phục cụ công tác QLNN về ATTP; tăng cường năng lực hoạt 
động của hệ thống giám sát, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. 

- Đẩy mạnh công tác phát triển, nhân rộng chuỗi cung ứng nông sản thực 
phẩm an toàn và kiểm soát chặt chẽ an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm 
nông, lâm, thủy sản trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ; xây dựng thương hiệu 
sản phẩm, quảng bá các sản phẩm thế mạnh của tỉnh.  

- Tăng cường thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại, tạo điều 
kiện cho doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, đưa sản phẩm an toàn lên sàn giao 
dịch nhằm tăng cường kết nối sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn tới người 
tiêu dùng. 

II. Kết quả thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính 
phủ: 

1. Tình hình thực hiện ý kiến kết luận của của Phó Thủ tướng Vũ Đức 
Đam tại Thông báo số 321/TB-VPCP ngày 21/7/2017 của Văn phòng Chính 
phủ: 

Thực hiện ý kiến kết luận của của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Thông 
báo số 321/TB-VPCP ngày 21/7/2017 của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 
4667/BYT-ATTP ngày 18/8/2017 của Bộ Y tế về việc thực hiện Thông báo 
321/TB-VPCP, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2873/VP-KGVX ngày 
31/8/2017 về việc tăng cường năng lực về kiểm nghiệm an toàn thực phẩm trên 
địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đề xuất của các Sở, ngành và UBND các huyện/thành 
phố, nhằm tăng cường năng lực của các cơ quan quản lý nhà nước về ATTP trên 
địa bàn tỉnh, đặc biệt là tăng cường hiệu lực của các hoạt động thanh tra, kiểm 
tra chuyên ngành an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, ngăn chặn và xử lý kịp 
thời các sản phẩm thực phẩm vi phạm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, 
UBND tỉnh đã đồng ý bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị đo kiểm di động 
hoặc cố định, bộ xét nghiệm nhanh an toàn thực phẩm với  số tiền 122 triệu 
đồng/năm 2017, đã thực hiện cấp phát cho các cơ quan quản lý nhà nước về 
ATTP tuyến tỉnh và 11 huyện, thành phố. 

Việc bố trí kinh phí cho công tác bảo đảm ATTP từ nguồn xử phạt vi 
phạm hành chính về ATTP tại địa phương theo Nghị quyết số 27/2016/QH14 
ngày 11/11/2016 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và Chỉ 
thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường 
trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm, Sở Tài chính tỉnh Lạng 
Sơn đã ban hành Công văn số 2011/STC-HCSN ngày 31/10/2017 v/v bố trí kinh 
phí đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, hướng dẫn các huyện, thành 
phố, các đơn vị về đảm bảo nguồn kinh phí cho hoạt động vệ sinh an toàn thực 
phẩm theo quy định. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước về ATTP tuyến tỉnh, 
đã bố trí kinh phí từ nguồn xử phạt vi phạm hành chính về ATTP để phục vụ 
công tác quản lý nhà nước về ATTP năm 2017 là: 49.700.000 đồng (Chi cục 
ATVSTP). Đối với các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước về ATTP tuyến huyện, 
đang thực hiện theo hướng dẫn của Sở tài chính (chưa có báo cáo). 
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Về bố trí kinh phí cho công tác quản lý, bảo đảm an toàn vệ sinh thực 
phẩm trên địa bàn tỉnh: 

+ Đối với các đơn vị dự toán ngân sách tỉnh: Ủy ban nhân dân tỉnh đảm 
bảo nguồn kinh phí, ưu tiên bố trí đủ kinh phí cho công tác quản lý, bảo đảm an 
toàn thực phẩm trong dự toán NSNN năm 2017, số kinh phí bố trí trong dự toán 
năm 2017 cao hơn so năm 2016, cụ thể: Năm 2016: 4.085,9 triệu đồng; Năm 
2017: 4.914,9 triệu đồng.  

+ Đối với các huyện, thành phố: UBND các huyện, thành phố đã quan tâm 
bổ sung kinh phí cho các hoạt động thường xuyên về công tác đảm bảo an toàn 
thực phẩm, xong kinh phí hạn hẹp nên cũng còn khó khăn. Trung bình khoảng 
10 triệu đồng – 20 triệu đồng/huyện/năm.  

2. Tình hình thực hiện chỉ đạo khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ : 

Thực hiện Công văn số 8368/VPCP-KGVX ngày 10/8/2017 của Văn 
phòng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ về đảm bảo an toàn thực phẩm, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 
2674/VP-KGVX ngày 16/8/2017 về việc tiếp tục thực hiện công tác đảm bảo an 
toàn thực phẩm.Theo đó, đã yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND 
các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ, giải 
pháp quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm được chỉ đạo tại Kế hoạch số 97/KH-
UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 
09/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác đảm bảo an toàn 
thực phẩm và phòng, chống ngộ độc thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020 trên địa 
bàn tỉnh; Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh thực hiện 
Kế hoạch số 33-KH/TU ngày 04/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện 
Kết luận số 11-KL/TW, ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực 
hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm trong tình hình mới. 

Thực hiện Công văn số 278/TTg-KGVX ngày 28/02/2018 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 43/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của 
QH về an toàn thực phẩm, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 723/VP-KGVX 
ngày 08/3/2018, theo đó đã giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, 
UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất việc 
phân cấp quản lý, hướng dẫn công chức cấp xã thực hiện nhiệm vụ theo dõi 
công tác an toàn thực phẩm theo hình thức kiêm nhiệm. 

Thực hiện Chương trình phối hợp số 526/CTrPH-CP-HNDVN-HLHPNVN 
ngày 03/11/2017 của Chính phủ, Hội Nông dân Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ 
nữ Việt Nam về Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh 
doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017 – 
2020. Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 
Lạng Sơn đã ban hành kế hoạch số 08/ KH-UBND-HND-HLHPN ngày 
26/12/2017 về thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động sản 
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xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 
2017 – 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp 90 về an toàn thực phẩm, 
UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 13/01/2017 
về việc thực hiện Chương trình phối hợp 90 về ATTP trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
năm 2017. 

Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các báo cáo theo yêu cầu của Văn phòng 
Chính phủ về thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đảm 
bảo an toàn thực phẩm. 

Căn cứ các Kế hoạch thực hiện giám sát chuyên đề của các cơ quan Trung 
ương thực hiện giám sát về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại tỉnh Lạng 
Sơn, UBND tỉnh đã xây dựng báo cáo, chuẩn bị Chương trình và cùng làm việc 
với các Đoàn Giám sát của Trung ương (Đoàn Giám sát của Quốc hội thực hiện 
giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm 
giai đoạn 2011-2016";  Đoàn giám sát của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt 
Nam thực hiện việc giám sát về vận động và giám sát an toàn thực phẩm năm 
2017; Đoàn giám sát của Trung ương Hội LHPN Việt Nam thực hiện việc giám 
sát công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2017). Kết quả giám sát, được 
đánh giá cao trong công tác chuẩn bị, đáp ứng các nội dung yêu cầu của Đoàn 
Giám sát; công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh, cơ bản đáp ứng mục đích, 
yêu cầu và những nội dung nhiệm vụ của Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 
của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình phối hợp số 90/CTrPH/CP-
ĐCTUBTWMTTQVN ngày 30/3/2016 giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy 
ban Trung ương MTTQ Việt Nam về vận động và giám sát bảo đảm ATTP giai 
đoạn 2016 – 2020. 

3. Công tác khắc phục những tồn tại yếu kém theo báo cáo kết quả 
giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật ATTP giai đoạn 2011-2016. 

- Về tổ chức bộ máy cơ quan quản lý nhà nước về ATTP: UBND tỉnh đã 
chỉ đạo các Sở (Y tế, Nông nghiệp, Công Thương) và UBND các huyện, thành 
phố tiếp tục củng cố, kiện toàn và tăng cường đầu tư nguồn lực, đảm bảo kinh 
phí và các điều kiện cho công tác quản lý nhà nước về ATTP. Đối với tuyến xã, 
UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, 
thành phố và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất việc phân cấp quản lý, 
hướng dẫn công chức cấp xã thực hiện nhiệm vụ theo dõi công tác an toàn thực 
phẩm theo hình thức kiêm nhiệm. 

- Về công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm: UBND tỉnh đã chỉ 
đạo các cơ quan quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh: Đề cao trách 
nhiệm, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác bảo đảm ATTP 
theo quy định của Luật ATTP và Chỉ thị số 13/CT-TTg trong việc đảm bảo ATTP 
trên địa bàn. Đưa các tiêu chí về ATTP vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
của địa phương; Ưu tiên bố trí đủ kinh phí, nguồn lực cho công tác quản lý, bảo 
đảm an toàn thực phẩm; Tăng cường hoạt động phối liên ngành, nhằm đảm bảo 



 13

tính thống nhất, đồng bộ trong quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm và chế tài xử lý, 
xử phạt vi phạm về ATTP;  

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành chức 
năng quản lý nhà nước của các cơ quan có thẩm quyền, đặc biệt là thanh tra, kiểm tra 
đột xuất về ATTP, quản lý chặt chẽ chất lượng ATTP đối với từng công đoạn của 
"Chuỗi cung cấp thực phẩm". Kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh 
các trường hợp vi phạm pháp luật về ATTP, thực hiện truy xuất nguồn gốc, thu hồi 
và xử lý thực phẩm, nhất là đối với tình trạng lạm dụng hoá chất độc hại trong sản 
xuất nông nghiệp, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; 

- Tăng cường quản lý chất lượng an toàn thực phẩm; tiếp tục triển khai có 
hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TU ngày 09/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc 
tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng, chống ngộ độc thực 
phẩm.  

 Trên đây là báo cáo của Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP tỉnh Lạng 
Sơn về kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm năm 
2017, gửi Bộ Y tế để tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các ngành TV BCĐ liên ngành VSATTP tỉnh theo 
QĐ 764; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- VP Thường trực BCĐ (Chi cục ATVSTP); 
- Lưu: VT, NVY(NTMD).. 

KT.TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 
 
 
 
 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ  
 Nguyễn Thế Toàn 
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