
UBND TỈNH LÂM ĐỒNG  

BAN CHỈ ĐẠO LIÊN NGÀNH VỀ  

VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
Số:         /BCĐVSATTP  

V/v tăng cường công tác đảm bảo ATTP 

và thống nhất công tác quản lý nhà nước 

về ATTP   

Lâm Đồng, ngày        tháng  01 năm 2022 

 

Kính gửi: UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc 

 

Thời gian qua, tình hình dịch bệnh Covid 19 tiếp tục diễn biến phức tạp, 

ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội, trong đó có lĩnh vực an toàn thực phẩm. Nhằm 

phát huy những kết quả đạt được, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý 

an toàn thực phẩm, đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân, góp phần phát 

triển kinh tế - xã hội, Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm (viết 

tắt là BCĐ) tỉnh đề nghị UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc triển 

khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Kiện toàn BCĐ các huyện, thành phố theo Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 

09/5/2016 của Thủ tướng chính phủ; tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý 

nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới theo Chỉ thị số 17/CT-TTg 

ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Tăng cường trách nhiệm quản lý của các ngành theo Quyết định số 

26/2020/QĐ-UBND ngày 28/4/2020, Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 

01/11/2019 và Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lâm Đồng. 

3. Nghiêm túc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, văn bản quy phạm 

pháp luật về an toàn thực phẩm (theo phụ lục đính kèm). 

Trước mắt đề nghị UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai Kế 

hoạch số 2786/KH-BCĐVSATTP ngày 24/12/2021 của BCĐ LNVSATTP tỉnh 

về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm 

Dần và mùa Lễ hội xuân năm 2022, đảm bảo hiệu quả và theo đúng tiến độ./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Lưu: VT, NVY. HNT. 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Nguyễn Đức Thuận 
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PHỤ LỤC 

Các văn bản về an toàn thực phẩm còn hiệu lực 

 

I. Văn bản chỉ đạo về an toàn thực phẩm 

1. Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư Trung ương về 

việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình 

hình mới;  

2. Kết luận số 11-KL/TW ngày 19/1/2017 của Ban Bí thư về việc tiếp tục 

thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW của Ban Bí thư khoá XI về việc tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với vấn đề ATTP trong tình hình mới; 

3. Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tường Chính phủ về 

việc tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng, chống 

ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới; 

4. Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; 

5. Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 31/3/2017 của Bộ Y tế về việc ban 

hành “hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối 

với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống"; 

6. Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 

trong tình hình mới; 

7. Quyết định số 20/QĐ-TTg ngày 04/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt chiến lược quốc gia an toàn thực phẩm giai đoạn 2011- 2020 

và tầm nhìn 2030;  

8. Công văn số 7272/BYT-KH-TC ngày 27/12/2020 của Bộ Y tế về việc 

triển khai các giải pháp để duy trì và nâng cao các kết quả của Chương trình 

mục tiêu Y tế - Dân số trong giai đoạn tới; 

9. Kế hoạch số 10250/KH-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh Lâm 

Đồng về việc triển khai thực hiện các hoạt động lĩnh vực Y tế dự phòng - dân số, 

giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; 

10. Công văn số 5925/BYT-KH-TC ngày 23/7/2021 của Bộ Y tế về việc rà 

soát, chuyển nội dung nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai 

đoạn 2016 - 2020 thành nhiệm vụ thường xuyên của các bộ, cơ quan trung ương, 

địa phương; 

11. Thông báo số 349/TB-VPCP ngày 27/12/2021 của Văn phòng Chính 

Phủ về việc kết luận của phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam tại hội nghị trực 

tuyến toàn quốc triển khai thi hành luật phòng, chống ma túy; phòng, chống dịch 

covid-19 và bảo đảm an toàn thực phẩm; 
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12. Công văn số 9571/UBND-VX3 ngày 30/12/2021 của UBND Tỉnh Lâm 

Đồng về việc Tăng cường công tác phòng, chống ma túy, phòng, chống Covid- 

19 và đảm bảo an toàn thực phẩm;  

13. Quyết định 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc 

gia phòng chóng dịch COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống 

và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, siêu 

thị, chợ, nhà hàng” 

14. Quyết định số 5619/QĐ-BYT ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ 

lây nhiễm dịch Covid-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng”. 

15. Công văn số 1103/SYT-NVY ngày 07/5/2020 của Sở Y tế tỉnh Lâm 

Đồng về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý và tham gia quản lý nhà 

nước về an toàn thực phẩm trong tỉnh hình mới. 

16. Công văn số 839/SYT-NVY ngày 08/4/2020 về việc hướng dẫn tăng 

cường đảm bảo ATTP đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phòng chống 

dịch Covid-19. 

17. Công văn số 1030/SYT-NVY ngày 28/4/2020 về việc hướng dẫn đảm 

bảo ATTP trong phòng chống dịch Covid -19 đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ 

ăn uống và kinh doanh thức ăn đường phố. 

18. Công văn 1860/ATTP-NĐTP ngày 07/10/2021 của Cục ATTP về việc 

bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các loại thực phẩm cung cấp, hỗ trợ trong 

giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19; 

19. Công văn số 2951/SYT-NVY ngày 14/10/2021 của Sở Y tế về việc bảo 

đảm an toàn thực phẩm đối với các loại thực phẩm cung cấp, hỗ trợ trong giai 

đoạn phòng, chống dịch COVID-19; 

20. Kế hoạch số 2786/KH-BCĐVSATTP ngày 24/12/2021 của BCĐ 

LNVSATTP tỉnh về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội xuân năm 2022; 

21. Các văn bản khác có liên quan còn hiệu lực. 

II. Văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm 

1. Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;  

2. Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012;  

3. Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020 số 67/2020/QH14 ngày 

13/11/2020;  

4. Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngay 21/6/2012; 

5. Nghị định số 122/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ về tổ 

chức và hoạt động của Thanh tra y tế 

https://yte.viettel.vn/?page=Article.News.detail&id=61cbb3b828de244d871d0364&preview=1
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6. Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; 

7. Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về việc 

quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm;  

8. Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ sửa đổi 

Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn 

thực phẩm và Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực y tế 

9. Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

10. Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về ghi 

nhãn; 

11. Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ sửa đổi 

Nghị định 43/2017/NĐ-CP về Nhãn hàng hóa; 

12. Thông tư số 14/2011/TT-BYT ngày 01/4/2011 của Bộ Y tế về việc 

hướng dẫn chung về lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm tra chất lượng, 

vệ sinh an toàn thực phẩm; 

13. Quyết định số 39/2006/QĐ-BYT ngày 13/12/2006 của Bộ Y tế về việc 

ban hành “quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm; 

14. Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021của Chính phủ hướng 

dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính; 

15. Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng 

cáo; 

16. Nghị định số 70/2021/NĐ-CP ngày 20/7/2021 của Chính phủ: Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 

2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo 

17. Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán 

hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; 

18. Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa; 

19.  Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định 

điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng, 

nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi, thủy sản, thực phẩm; 

https://yte.viettel.vn/?page=Article.News.detail&id=61cf19ac77b9423e5544489c&preview=1
https://yte.viettel.vn/?page=Article.News.detail&id=61cf19ac77b9423e5544489c&preview=1
https://yte.viettel.vn/?page=Article.News.detail&id=61cf19ac77b9423e5544489c&preview=1
https://yte.viettel.vn/?page=Article.News.detail&id=61cf19ac77b9423e5544489c&preview=1
https://yte.viettel.vn/?page=Article.News.detail&id=61b35951dc9cb83b4469d7f1&preview=1
https://yte.viettel.vn/?page=Article.News.detail&id=61b35951dc9cb83b4469d7f1&preview=1
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-118-2021-ND-CP-huong-dan-Luat-Xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-477969.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-118-2021-ND-CP-huong-dan-Luat-Xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-477969.aspx
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20.  Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương. 

21.  Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương. 

22.  Nghị định số 67/2016/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ quy 

định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên 

ngành của Bộ Y tế. 

23.  Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ Quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất 

lượng sản phẩm hàng hóa. 

24. Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế về việc 

Ban hành quy chuẩn kĩ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng 

nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; 

25.  Thông tư 24/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ Y tế về việc quy 

định về  việc quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm; 

26. Thông tư 25/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ Y tế quy định về 

truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế; 

27.  Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc 

hướng dẫn khám sức khỏe; 

28.  Thông tư số 48/2015/TT-BYT ngày 01/12/2015 của Bộ Y tế Quy định 

hoạt động kiểm tra An toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế; 

29.  Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực 

phẩm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

30. Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp quản lý an toàn thực phẩm thuộc 

trách nhiệm quản lý của ngành công thương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.  

31. Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý an 

toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành công thương trên địa bàn 

tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 

01/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

32. Thông tư số 33/2021/TT-BYT  ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về công tác y tế trường học trong cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp (Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2022);  

33. Các văn bản khác còn hiệu lực. 
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