
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 
 

Số:          /UBND-NLN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lào Cai, ngày        tháng       năm 2021 
V/v tăng cường công tác đảm bảo 

chất lượng, an toàn thực phẩm nông 

sản dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và 

mùa Lễ hội Xuân năm 2021 

 

                   

 

Kính gửi:    

- Các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y 

tế, Công Thương, Văn hóa Thể thao và Du lịch;  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 9294/CT-BNN-QLCL ngày 30/12/2020 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác đảm bảo chất lượng, 

an toàn thực phẩm nông sản dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 

năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:  

- Phối hợp với các sở: Y tế, Công Thương, Văn hóa Thể thao và Du lịch và 

các sở, ngành, cơ quan, đơn vị tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các 

thành viên Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm tỉnh tổ chức triển khai thực hiện hiệu 

quả Kế hoạch số 348/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về 

đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội 

Xuân năm 2021; Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về nhiệm vụ chủ yếu trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.  

- Chỉ  đạo các đơn vị trực thuộc chủ động tham mưu tổ chức triển khai thực 

hiện tốt các nhiệm vụ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được phân công 

tại Kế hoạch số 348/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Lào Cai; Chỉ 

đạo thanh tra Sở duy trì đường dây nóng tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin phản 

ánh, phối hợp với các cơ quan chuyên môn, công an điều tra, xử lý nghiêm các 

trường hợp cố tình vi phạm quy định an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. 

- Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 

vật phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị liên quan tăng 

cường chỉ đạo sản xuất đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm đáp ứng đầy đủ 

nhu cầu của người dân trong dịp Tết. 

- Chỉ đạo Chi cục quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản, các đơn vị 

liên quan chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông để triển khai 

các hoạt động tuyên truyền, quảng bá sản phẩm, địa chỉ bán sản phẩm chất lượng, 

an toàn để người dân biết, lựa chọn; bố trí đầy đủ nhân sự để tiếp nhận, xử lý và 

thông tin kịp thời sự cố mất an toàn thực phẩm xảy ra trên địa bàn tỉnh; phối hợp 

với các cơ quan liên quan theo dõi, đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường 

các mặt hàng nông lâm thủy sản thiết yếu. 
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2. UBND các huyện, thị xã và thành phố Lào  Cai 

- Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, giám sát các tổ 

chức, cá nhân sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản tuân thủ đầy đủ các quy 

định đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm; hướng dẫn người dân nhận biết sản 

phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm…, 

đẩy mạnh công tác giới thiệu, quảng bá sản phẩm, địa chỉ bán sản phẩm chất 

lượng, an toàn để người tiêu dùng biết, lựa chọn. 

- Chỉ đạo tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản 

xuất, sơ chế, giết mổ, chế biến, kinh doanh nông lâm thủy sản; các sản phẩm tiêu 

dùng nhiều trong dịp Tết, như thịt, giò chả, thủy sản, rau, quả… để kịp thời phát 

hiện, xử lý, áp dụng đầy đủ các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và công bố 

công khai thông tin về các cơ sở vi phạm trên địa bàn. 

- Chỉ đạo tổ chức tiếp nhận, xử lý nghiêm túc, đầy đủ theo quy định và 

thông tin kịp thời về các sự cố sản phẩm nông, lâm, thủy sản mất an toàn thực 

phẩm; nếu vượt thẩm quyền, đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định. 

Căn cứ văn bản, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 

   
 Nơi nhận: 
- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- TT. Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; 

- CT, PCT1,2,3; 

- Như kính gửi; 

- Chi QLCL NLN và TS tỉnh;; 

- CVP, PCVP2; 

- BBT Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, TH1,3, NLN1,2,3. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

  

 

Hoàng Quốc Khánh 

 

 


		2021-01-05T15:25:06+0700


		Phòng CNTT - Sở TTTT tỉnh Lào Cai - ĐT:02143.828.669 - Email:phongcntt-stttt@laocai.gov.vn
	2021-01-05T21:21:11+0700
	UBND TỈNH LÀO CAI
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai<contact-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở TTTT tỉnh Lào Cai - ĐT:02143.828.669 - Email:phongcntt-stttt@laocai.gov.vn
	2021-01-05T21:21:16+0700
	UBND TỈNH LÀO CAI
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai<contact-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở TTTT tỉnh Lào Cai - ĐT:02143.828.669 - Email:phongcntt-stttt@laocai.gov.vn
	2021-01-05T21:21:20+0700
	UBND TỈNH LÀO CAI
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai<contact-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở TTTT tỉnh Lào Cai - ĐT:02143.828.669 - Email:phongcntt-stttt@laocai.gov.vn
	2021-01-05T21:21:39+0700
	UBND TỈNH LÀO CAI
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai<contact-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




