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Kính gửi:  

- Thành viên Ban Chỉ đạo Liên ngành ATTP tỉnh; 

- Ban Chỉ đạo Liên ngành ATTP huyện, thị xã, thành phố. 

 

Căn cứ Công văn số 1014/UBND-KTN ngày 17/9/2021 Ủy ban nhân dân 

tỉnh An Giang về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm nông sản 

trong bối cảnh dịch COVID-19. 

Căn cứ Kế hoạch số 688/KH-BCĐLNATTP ngày 22/3/2021 của Ban Chỉ 

đạo liên ngành An toàn thực phẩm tỉnh An Giang về kế hoạch công tác bảo đảm 

an toàn thực phẩm năm 2021. 

Nhằm tăng cường thực hiện công tác quản lý an toàn thực phẩm nông - 

lâm - thủy sản trong bối cảnh dịch COVID-19 đang còn diễn biến phức tạp, góp 

phần cung ứng sản phẩm chất lượng, an toàn cho người tiêu dùng, Ban chỉ đạo 

liên ngành An toàn thực phẩm tỉnh An Giang đề nghị các đơn vị thực hiện một 

số nội dung như sau: 

1. Các Sở, ngành tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 640/KH-

BCĐLNATTP ngày 17/3/2021 của Ban Chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm 

tỉnh An Giang về việc triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 

2021 nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo quy 

định của pháp luật. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Y tế, Cục 

Quản lý thị trường, Công an tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ 

trì, phối hợp các Sở, ngành có liên quan thực hiện theo tinh thần Công văn số 

1014/UBND-KTN ngày 17/9/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tăng 

cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm nông sản trong bối cảnh dịch 

COVID-19, tăng cường công tác kiểm tra, công tác tuyên truyền về an toàn thực 

phẩm nông sản và thực hiện linh hoạt các giải pháp về ATTP trong tình hình 

dịch COVID-19. 

3. Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP huyện, thị xã, thành phố chủ động tham 

mưu cho Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền, 

phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh nông - lâm - thủy 

sản tuân thủ đầy đủ các quy định đảm bảo vệ sinh ATTP, không lạm dụng thuốc 
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bảo vệ thực vật, hóa chất, kháng sinh trong sản xuất nông nghiệp; hướng dẫn 

người dân nhận biết sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất 

lượng ATTP. Căn cứ tình hình diễn biến dịch COVID-19 tại các địa phương có 

hình thức kiểm tra phù hợp đối với việc chấp hành các quy định pháp luật của tổ 

chức, cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản trên 

địa bàn. 

Ban Chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm tỉnh An Giang đề nghị các đơn 

vị triển khai thực hiện. 

Trân trọng kính chào./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Cục An toàn thực phẩm; 

- UBND tỉnh; 

- UBND huyện, thị, thành; 

- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; 

- Phòng Y tế huyện, thị, thành; 

- Trung tâm Y tế  huyện, thị, thành; 

-  Lưu: VT, NVY. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Phan Vân Điền Phương 
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