ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÀM THUẬN BẮC

Số: 2288 /UBND-VX
V/v tham mưu báo cáo sơ kết
02 năm thực hiện Chỉ thị 13
của Thủ tướng Chính phủ về
an toàn thực phẩm.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hàm Thuận Bắc, ngày 11 tháng 9 năm 2018

Kính gửi:
- Phòng Nông nghiệp & PTNT;
- Trung tâm Y tế huyện.

Thực hiện Công văn số 3463/UBND-KGVX ngày 17/8/2018 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc triển khai một số nội dung liên quan đến thực hiện chính sách,
pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:
1. Trung tâm Y tế huyện: Chủ trì, phối hợp các phòng, ban liên quan tham
mưu UBND huyện báo cáo sơ kết 02 năm triển khai 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; Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 06/10/2016 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm
trong tình hình mới. Trong đó, cần nêu rõ, cụ thể, đầy đủ những vấn đề còn tồn tại,
hạn chế, xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan và đề xuất giải pháp, kiến nghị
để khắc phục dứt điểm những tồn tại, hạn chế với lộ trình và thời gian cụ thể liên
quan đến công tác an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của huyện quản lý qua quá
trình triển khai thực hiện trong thời gian qua và kết quả giám sát, tái giám sát của
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (Số liệu báo cáo đến ngày 15/9/2018); chậm nhất đến
ngày 20/9/2018 có dự thảo Báo cáo gửi UBND huyện xem xét chỉnh sửa, ký gửi
UBND tỉnh và Sở Y tế.
2. Phòng Nông nghiệp và PTNT: Phối hợp với các cơ quan có liên quan
nghiên cứu, tham mưu, đề xuất UBND huyện xây dựng những chuỗi cung ứng sản
phẩm an toàn gắn với việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông, lâm, thủy sản trên
địa bàn huyện, việc cung ứng, bao tiêu sản phẩm, nhằm khuyến khích người dân đẩy
mạnh sản xuất, chế biến và sử dụng thực phẩm an toàn, gắn với địa chỉ cụ thể. Đồng
thời, tiếp tục tăng cường công tác quản lý chặt chẽ các điểm giết mổ gia súc, gia cầm
trên địa bàn huyện.
Yêu cầu Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT và Giám đốc Trung tâm Y tế
huyện triển khai thực hiện tốt nội dung trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, PCT.UBND huyện (đ/c Bảy);
- Phòng KT&HT, Y tế huyện;
- Chánh, Phó Văn phòng;
- Lưu: VT, VX.
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