
 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                   

 

Số: 756/SNN-QLCL 

V/v tăng cường công tác quản lý, kiểm 

soát an toàn thực phẩm đối với sản xuất, 

kinh doanh đồ ăn chay 

 

Tuyên Quang, ngày 04 tháng 5 năm 2021 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
  

 

 

 

 

                                               Căn cứ Văn bản số 2154/BNN-QLCL ngày 14/4/2021 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT về việc tăng cường quản lý, kiểm soát an toàn thực phẩm sản xuất, 

kinh doanh đồ ăn chay; 

 Thực hiện Văn bản số 1138/UBND-NLN ngày 26/4/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc tăng cường quản lý, kiểm soát an toàn thực phẩm sản xuất, kinh 

doanh đồ ăn chay,  

 Để tăng cường thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm soát an toàn thực phẩm 

đối với sản xuất, kinh doanh đồ ăn chay trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và 

PTNT đề nghị: 

 1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

 - Đẩy mạnh tuyên truyền đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, 

đặc biệt là các cơ sở sản xuất, kinh doanh đồ ăn chay thực hiện các biện pháp 

đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định, cụ thể: Không dùng hóa chất, phụ 

gia, chất hỗ trợ chế biến ngoài danh mục được phép sử dụng theo quy định 

của Bộ Y tế, chỉ sử dụng phụ gia, hóa chất, chất hỗ trợ chế biến được phép sử 

dụng và đúng liều lượng; đảm bảo điều kiện vệ sinh công nghiệp,vệ sinh công 

nhân, xây dựng và triển khai Kế hoạch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 

dựa trên HACCP, đặc biệt lưu ý kiểm soát chặt chẽ tại công đoạn tiệt trùng 

(thời gian, nhiệt độ tiệt trùng), điều kiện bảo quản, vận chuyển, bán buôn, 

bán lẻ thực phẩm. 

       - Khuyến cáo người tiêu dùng không mua và sử dụng các sản phẩm không 

rõ nguồn gốc, sản phẩm có dấu hiệu hư hỏng, đã hết hạn sử dụng hoặc thông tin 

trên nhãn sản phẩm không đầy đủ. 

       - Chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện tăng cường kiểm tra, giám sát 

đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh đồ ăn chay trên địa bàn quản lý; xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. 

       - Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, thành phố chủ động tham 

mưu thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo về quản lý chất lượng an toàn thực 

phẩm của Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh. 
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        2.  Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản 

        - Chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ 

quan chức năng của ngành Y tế, ngành Công Thương tổ chức tuyên truyền, 

hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh đồ ăn chay thực hiện 

nghiêm các quy định của nhà nước trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

- Chủ trì Đoàn kiểm tra liên ngành (theo Quyết định số 31/QĐ-SNN ngày 

29/01/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT quyết định thành lập Đoàn kiểm tra 

liên ngành thực hiện công tác quản lý vật tư nông nghiệp và thực phẩm nông, 

lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021) tăng cường kiểm tra, 

giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh đồ ăn chay; xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm theo quy định. 

- Phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh, Ban chỉ đạo 

389/TQ triển khai có hiệu quả trong các dịp cao điểm của năm về an toàn thực 

phẩm, như: Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, dịp Tết Trung thu, dịp Tết 

Nguyên đán... 

 - Là cơ quan đầu mối tổng hợp kết quả triển khai thực hiện, tham mưu cho 

Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh, Ủy ban 

nhân dân tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT theo quy định. 

  Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị thông tin 

về Sở Nông nghiệp và PTNT để phối hợp giải quyết./. 

 
 

 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Các Ban chỉ đạo: 389/TQ, ATTP tỉnh; 

- Các Sở: Y tế, Công Thương;   

- Giám đốc Sở (báo cáo);   

- Các PGĐ Sở;    

- Thanh tra Sở; 

- Chi cục QLCLNLS&TS (thực hiện); 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

Mai Thị Hoàn 
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