
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 320/UBND-KGVX  Lạng Sơn, ngày   12 tháng 4 năm 2018 
V/v hướng dẫn phân công công 
chức cấp xã thực hiện nhiệm vụ 

theo dõi công tác ATTP theo 
hình thức kiêm nhiệm 

 
Kính gửi:  

- Các Sở: Nội vụ, Y tế, Công Thương, Nông   
   nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- UBND các huyện, thành phố. 

 

Căn cứ Nghị quyết số 43/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về 
đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 
2016 - 2020; 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 
Quốc hội về an toàn thực phẩm; 

UBND tỉnh hướng dẫn phân công công chức cấp xã theo dõi công tác an 
toàn thực phẩm (ATTP) theo hình thức kiêm nhiệm như sau: 

I. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Phân công công chức Văn hóa - Xã hội thực hiện nhiệm vụ theo dõi 
công tác ATTP theo hình thức kiêm nhiệm 

Căn cứ Khoản 1 và Khoản 2, Điều 9 Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 
30/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ 
thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn; trên cơ sở số 
lượng công chức cấp xã hiện có, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng 
dẫn UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện phân công 01 công chức Văn hóa 
- Xã hội cấp xã thực hiện nhiệm vụ theo dõi công tác ATTP theo hình thức 
kiêm nhiệm.  

Việc phân công công chức Văn hóa - Xã hội theo dõi công tác ATTP theo 
hình thức kiêm nhiệm không làm tăng số lượng công chức cấp xã được giao theo 
Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 24/9/2010 của UBND tỉnh về việc giao 
số lượng cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Lạng Sơn. 

2. Nhiệm vụ của công chức Văn hóa - Xã hội cấp xã theo dõi công tác 
ATTP theo hình thức kiêm nhiệm  

a) Tham mưu giúp Chủ tịch UBND cấp xã, Trưởng ban Chỉ đạo liên 
ngành về vệ sinh ATTP cấp xã ban hành các văn bản và tham mưu tổ chức thực 
hiện các văn bản bảo đảm ATTP đã được phê duyệt; 
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b) Tổ chức hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ 
thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương thực hiện đăng ký và ký cam 
kết bảo đảm ATTP với chính quyền cấp xã theo hướng dẫn tại các văn bản quy 
định hiện hành; 

c) Tham mưu tổ chức, phổ biến, hướng dẫn việc ký cam kết bảo đảm 
ATTP đối với cơ sở sản xuất ban đầu thực phẩm nhỏ lẻ; theo dõi, quản lý cơ sở 
sản xuất ban đầu nhỏ lẻ trên địa bàn cấp xã thuộc phạm vi quản lý của ngành 
Nông nghiệp theo các văn bản quy định hiện hành; 

d) Chủ trì, phối hợp với Trạm Y tế xã, phường, thị trấn và các đơn vị liên 
quan tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, vận động tổ chức, cá nhân sản 
xuất, kinh doanh thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP tại cộng đồng;  
hướng dẫn, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP; triển 
khai công tác phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục các sự cố về ATTP, ngộ độc 
thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trên địa bàn. Tham gia Đoàn kiểm 
tra và tham mưu đề xuất với Chủ tịch UBND cấp xã xử lý vi phạm pháp luật về 
ATTP theo thẩm quyền; 

đ) Thực hiện chế độ thống kê, thông tin báo cáo định kỳ hàng năm hoặc 
đột xuất về công tác bảo đảm ATTP theo quy định. Chịu trách nhiệm trước 
Chủ tịch UBND cấp xã về mọi hoạt động công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn 
quản lý. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. UBND các huyện, thành phố 

Có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn UBND xã, phường, thị trấn trực thuộc 
ban hành quyết định phân công 01 công chức Văn hóa - Xã hội cấp xã thực hiện 
nhiệm vụ theo dõi công tác ATTP theo hình thức kiêm nhiệm, kể từ ngày 
01/5/2018. 

Định kỳ hàng năm chậm nhất là ngày 10/12 báo cáo UBND tỉnh kết quả 
triển khai thực hiện việc phân công công chức Văn hóa - Xã hội cấp xã thực 
hiện nhiệm vụ theo dõi công tác ATTP (qua Sở Nội vụ để tổng hợp chung). 

2. Sở Y tế 

Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, UBND các huyện, thành phố hướng dẫn, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng 
kiến thức chuyên môn, kiến thức quản lý Nhà nước về công tác ATTP cho công 
chức Văn hóa - Xã hội cấp xã được phân công thực hiện nhiệm vụ theo dõi công 
tác ATTP theo hình thức kiêm nhiệm. 
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Định kỳ hàng năm chậm nhất là ngày 10/12 báo cáo UBND tỉnh kết quả 
triển khai thực hiện công tác tập huấn, bồi dưỡng (qua Sở Nội vụ để tổng hợp 
chung). 

3. Sở Nội vụ 

Có trách nhiệm phối hợp với Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố theo dõi, tổng hợp, định 
kỳ hàng năm chậm nhất là ngày 25/12 báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai 
thực hiện việc phân công công chức cấp xã theo dõi công tác ATTP theo hình 
thức kiêm nhiệm trên địa bàn tỉnh. 

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ngành có liên quan và Chủ tịch 
UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:      
- Như trên; 
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo); 
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); 
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo); 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các cơ quan theo QĐ 764/QĐ-UBND; 
- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  
  KG-VX, KTTH, KTN, TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Hồ Tiến Thiệu 
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