
 1 

UBND TỈNH LẠNG SƠN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        SỞ TÀI CHÍNH                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số:  2011 /STC-HCSN                               Lạng sơn, ngày 31 tháng 10 năm 2017 

       V/v bố trí kinh phí  

   đảm bảo công tác vệ sinh  

  an toàn vệ sinh thực phẩm.  

 
Kính gửi:  

                                              - Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

     - UBND các huyện, thành phố; 

 

Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm;  

Căn cứ Thông tư số 326/2016/TT-BTC ngày 23/12/2016 của Bộ Tài 
chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; 

Tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ có 
nêu: “Ủy ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm về bảo đảm an toàn vệ sinh 
thực phẩm trên địa bàn; xác định việc bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm là 

nhiệm vụ cấp thiết cần tập trung chỉ đạo, Điều hành; ưu tiên bố trí đủ kinh phí, 
nguồn lực cho công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm, trước mắt chủ 

động bố trí kinh phí tương ứng với số thu tiền xử phạt vi phạm hành chính về an 
toàn thực phẩm 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”, Đồng thời tại Điểm b, Khoản 2, Điều 3 
Thông tư số 326/2016/TT-BTC ngày 23/12/2016 của Bộ Tài chính cũng đã nêu: 

“Bố trí chi cho công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm tại địa phương 
tương ứng với số thu tiền xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm nộp 

ngân sách địa phương để đầu tư trang thiết bị kỹ thuật và công tác kiểm tra, 
kiểm nghiệm, xử lý tiêu hủy thực phẩm không an toàn cho các cơ quan, đơn vị 

được giao nhiệm vụ xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm tại địa 
phương.” 

Để thực hiện tốt chỉ đạo tại các văn bản nêu trên, Sở Tài chính đề nghị 
Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố quan tâm thực hiện 

một số nội dung sau: 

1. UBND các huyện, thành phố quan tâm bố trí kinh phí để thực hiện 
công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn năm 2017, dự toán 
năm 2018 và các năm tiếp theo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng 

dẫn của Bộ Tài chính. 

2. Các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh, các đơn vị thuộc UBND các 
huyện, thành phố được giao nhiệm vụ xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực 
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phẩm có phát sinh số kinh phí xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm 

nộp ngân sách địa phương mà trong dự toán đầu năm 2017 chưa được bố trí kinh 
phí thực hiện rà soát, tổng hợp báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp kèm các 

chứng từ, giấy nộp tiền phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Cơ quan 
tài chính tổng hợp, báo cáo UBND cùng cấp xem xét hỗ trợ kinh phí tương ứng 

với số thu tiền xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm đã nộp 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. 

Hằng năm chủ động xây dựng dự toán kinh phí gửi cơ quan tài chính cùng 
cấp để tổng hợp chung vào dự toán NSNN hằng năm trình cấp có thẩm quyền 
kinh phí để đảm bảo thực hiện công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trên 

địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

3. Đề nghị UBND các huyện, thành phố triển khai các nội dung tại Công 
văn này đến các đơn vị trực thuộc biết thực hiện. 

Sở Tài chính đề nghị các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, 
thành phố quan tâm phối hợp thực hiện./. 

   Nơi nhận:                                                                          KT.GIÁM ĐỐC                                                                                   
- Như trên;                                             PHÓ GIÁM ĐỐC                                                                                              
- UBND tỉnh (B/c);  
- Sở Y tế (Phối hợp); 

- Lãnh đạo Sở; 
- Chánh VP, TCHCSN, QLNS;                                                                                                                                                                                
- Lưu sở  VT.        
 

                                                                                              Nguyễn Duy Anh       
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