
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

 

Số:             /UBND- KT 

V/v tăng cường thực hiện quản lý, 

tuyên truyền về an toàn thực phẩm 

trong lĩnh vực nông nông nghiệp 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 
 

Thành phố  Cao Bằng, ngày       tháng     năm 2022 

  Kính gửi:  

                                    - Các phòng, ban, đoàn thể Thành phố; 

                                     - Phòng Kinh tế Thành phố; 

         - Trung tâm Văn hóa và Truyền thông Thành phố; 

             - Ủy ban nhân dân các xã, phường; 

         - Các Ban quản lý chợ Thành phố; 

                  (Gọi chung là các đơn vị) 

 

 Công tác quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn 

thành phố Cao Bằng đã được Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các phòng, 

ban, các cơ quan đơn vị liên quan triển khai thực hiện quyết liệt, qua đó đã giảm 

thiểu, hạn chế được tình trạng vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Tuy nhiên, trong năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cao Bằng tổ chức 

lấy mẫu giám sát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng. Theo đó, đã phát hiện một số mẫu có chứa chất cấm (ure) trong 

thủy sản. Để công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng 

các sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là chất lượng các loại thực 

phẩm nông sản, thuỷ sản được an toàn, không có tác động xấu, gây nguy hại tới 

sức khoẻ người tiêu dùng, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng đề nghị các 

đơn vị, các hộ kinh doanh, người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Cao Bằng 

triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Phòng Kinh tế thành phố 

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường công tác kiểm tra, 

giám sát an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông lâm và thủy sản trên địa bàn 

thành phố Cao Bằng. 

2. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố  

Tăng cường tuyên truyền rộng rãi, thường xuyên trên các phương tiện 

thông tin truyền thông liên quan vệ sinh an toàn thực phẩm trên các lĩnh vực 

nhất là kinh doanh hàng thủy sản trên địa bàn Thành phố. 

 3. Ủy ban nhân dân các xã, phường 

 3.1. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến an 

toàn thực phẩm đến các hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. (Luật An toàn thực 

phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Quốc hội khóa 12; Nghị 

định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi 
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hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Nghị định số 90/2017/NĐ-CP 

ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực thú y; Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 quy định XPVPHC về 

ATTP; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2021/NĐ- 

3 CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về 

an toàn thực phẩm...). 

 3.2. Rà soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản không 

thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP thuộc địa bàn quản lý để tổ 

ký bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; phổ biến, hướng dẫn về 

thực hành sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn cho các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh nông, lâm, thủy sản trên địa bàn.  

 Nội dung bản cam kết: Theo mẫu tại phụ lục I kèm theo Thông tư số 

17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018; Thời hạn ký cam kết: 3 năm/lần.  

 3.3. Kiểm tra việc thực hiện nội dung đã cam kết của các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện ATTP theo kế hoạch được phê duyệt.  

 - Biên bản kiểm tra theo mẫu tại phụ lục II kèm theo Thông tư số 

17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018.  

 3.4. Thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng địa 

phương danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không 

thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP không chấp hành nội dung 

cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn. Xử lý cơ sở vi phạm cam kết 

cụ thể:  

 - Đối với các cơ sở vi phạm cam kết lần đầu: Nhắc nhở cơ sở tuân thủ bản 

cam kết.  

 - Đối với các cơ sở vi phạm cam kết lần thứ hai: Công khai việc cơ sở 

không thực hiện đúng bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.  

 - Đối với cơ sở vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng hoặc cơ sở vi phạm 

cam kết từ lần 3 trở đi: Tùy theo mức độ vi phạm kiến nghị cơ quan có thẩm 

quyền xử lý vi phạm theo quy định pháp luật hiện hành.  

 3.5. Lưu trữ các hồ sơ liên quan đến hoạt động kiểm tra việc thực hiện nội 

dung đã cam kết của các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không 

thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP.  

4. Đề nghị các phòng, ban, đoàn thể Thành phố 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị tuyên truyền, vận động đoàn viên, 

hội viên và nhân dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật liên quan đến an 

toàn vệ sinh thực phẩm. 

 5. Ban Quản lý các chợ trên địa bàn thành phố Cao Bằng 

 - Tổ chức cho các hộ kinh doanh tại chợ ký bản ký cam kết giữa các hộ 

kinh doanh và Ban quản lý chợ về chấp hành các quy định liên quan tới kinh 
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doanh tại chợ.  

 - Tăng cường công tác tuyên truyền đến các hộ kinh doanh trong chợ, 

nhất là các hàng kinh doanh thủy sản tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn 

thực phẩm trong sản xuất, vận chuyển và kinh doanh thực phẩm đúng theo quy 

định của pháp luật (Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 

năm 2010 của Quốc hội khóa 12; 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; Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ 

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y; Nghị định số 

115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 quy định XPVPHC về ATTP; Nghị định sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2021/NĐ- 3 CP ngày 28/12/2021 

của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm...). 

Nếu để xảy ra vi phạm sẽ bị xử lý theo các quy định hiện hành. 

 - Liên hệ với phòng Kinh tế thành phố để nhận băng rôn tuyên truyền và 

tờ rơi về an toàn thực phẩm trước ngày 05/01/2022; tổ chức treo băng rôn tại các 

cổng chợ, phát tờ rơi cho các hộ kinh doanh tại chợ và nhân dân đến mua hàng 

hóa trước ngày 07/01/2022 (có Bảng tổng hợp phân bổ kèm theo- Liên hệ Đ/c 

Đoàn Văn Triều, Chuyên viên phòng Kinh tế. SĐT: 0985.070.866). 

 6. Các hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực phẩm nông lâm thủy 

sản 

- Chủ động nghiên cứu các quy định của pháp luật liên quan đến Luật vệ 

sinh an toàn thực phẩm và các văn bản, quy định có liên quan để thực hiện đúng. 

 - Chủ động yêu cầu người cung cấp, đơn vị cung cấp hàng hóa xuất trình 

chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, nguồn cung cấp phải có 

kiểm định về chất lượng các lô hàng. Đối với các địa chỉ không cung cấp được, 

phải tạm dừng nhận các sản phẩm, nếu vi phạm phải chịu trách nhiệm trước 

pháp luật.  

 - Chấp hành các nội quy, quy chế của chợ theo quy định của Ban quản lý 

chợ; tuyên truyền cho các hộ kinh doanh còn lại trong việc mua bán các sản 

phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đúng quy định của pháp luật. 

- Tuân thủ các quy định về VSATTP trong sản xuất, vận chuyển và kinh 

doanh thực phẩm đúng theo quy định của pháp luật. 

- Không mua thủy sản của các chủ đầu mối không đảm bảo an toàn thực 

phẩm. 

- Không được sử dụng hoá chất phụ gia ngoài danh sách cho phép, nguyên 

liệu, hoá chất phụ gia không có nguồn gốc rõ ràng trong bảo quản, vận chuyển 

và kinh doanh thực phẩm. 

- Không đưa tạp chất, tổ chức đưa tạp chất vào thủy sản; sơ chế, chế biến 

thủy sản có chứa tạp chất do được đưa vào hoặc thực hiện các hoạt động thu 

gom, vận chuyển, bảo quản thủy sản có tạp chất được đưa vào để sản xuất, kinh 

doanh. 
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- Không sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thủy sản có chất bảo 

quản là chất, hóa chất cấm sử dụng hoặc ngoài danh mục được phép sử dụng 

trong sản xuất thực phẩm. 

 6. Khuyến cao đối với nhân dân khi mua hàng hóa  

 - Khi mua hàng hóa nên lựa chọn những cửa hàng quen, biết rõ nguồn gốc 

sản phẩm hoặc có uy tín để mua. 

- Đối với thực phẩm tươi sống như rau, củ, quả, thịt, thủy hải sản… nên 

lựa chọn như sau: 

 + Đối với rau, củ, quả nên lựa chọn loại còn tươi, nguyên cuống, không 

dập nát, không có những đốm màu lạ hoặc khác nhau. Những loại rau quả ít 

dùng thuốc trừ sâu là bầu, bí xanh, bí đỏ, chuối... Tốt nhất mùa nào dùng rau đó 

sẽ ít nguy cơ hơn đối với các loại hóa chất bảo vệ thực vật. Không mua rau đã 

héo úa, dập nát hay có mùi lạ, có dấu hiệu bất thường như quá mập. 

 + Đối với thịt nên chọn loại có màu sắc đỏ tươi hoặc đỏ sẫm, vết cắt có 

màu sắc bình thường, khô. Tránh thịt có màu hơi xanh nhạt hoặc hơi thâm, thậm 

chí đen, màng ngoài nhớt. Tránh các loại thịt có mùi lạ, mùi ôi thiu hay mùi 

thuốc kháng sinh. 

+ Với thịt chế biến sẵn như thịt quay, giò, chả phải thận trọng, chỉ nên 

mua ở những cơ sở có nguồn gốc rõ ràng, quầy bán đảm bảo vệ sinh.  

 + Đối với các loại thủy, hải sản, nếu có thể nên chọn các loại thực phẩm 

tươi, còn sống, hoặc nếu không còn sống phải được bảo quản trong đá lạnh dù là 

bán trong siêu thị hay ở chợ truyền thống. 

Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng đề nghị các đơn vị và các hộ sản 

xuất, kinh doanh và người tiêu dùng thực hiện tốt các nội dung trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng; 

- TT Thành ủy; 

- TT HĐND Thành phố; 

- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố; 

- Văn phòng HĐND&UBND Thành phố; 

- Phòng Kinh tế Thành phố; 

- Trang thông tin điện tử Thành phố; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH            

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huệ Chi 
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BẢNG TỔNG HỢP 

Phân bổ tờ rơi và băng rôn tuyên truyền về an toàn thực phẩm 
(kèm theo Công văn số:........./UBND-KT ngày....... tháng...... năm 2022  

của UBND thành phố Cao Bằng) 

 

 

STT Đơn vị nhận Số lượng 

Tờ rơi (tờ) Băng rôn 

1 Ban Quản lý chợ Thành phố 1.000 04 

2 Ban quản lý chợ Đề Thám 500 02 

3 Hợp tác xã Đề Thám 500 01 

4 Ban Quản lý chợ Ngọc Xuân 500 01 

5 Ban Quản lý chợ Cao Bình 500 02 
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