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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 4640/SYT-ATTP 

V/v kiểm tra, chỉ đạo tuyến  

năm 2019 

Đồng Nai, ngày 26 tháng 9 năm 2019 

 

Kính gửi:   

- Phòng Y tế các huyện, thành phố Biên Hòa, Long Khánh; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố Biên Hòa, Long Khánh. 

 

Căn cứ Quyết định số 370/QĐ-SYT ngày 08/3/2019 của Sở Y tế về việc phê 

duyệt kế hoạch hoạt động năm 2019 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. 

Nhằm kiểm tra, đánh giá công tác đảm bảo An toàn thực phẩm (ATTP) tại 

các huyện, thành phố trong năm 2019 và kịp thời giải quyết những khó khăn, 

vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về ATTP. 

Giám đốc Sở Y tế đề nghị Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm xây dựng kế 

hoạch, thành lập đoàn kiểm tra, thực hiện công tác chỉ đạo tuyến tại các huyện, 

thành phố. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá công tác đảm bảo 

ATTP ở địa phương, đặc biệt chú trọng các công tác sau: 

- Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

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

- Duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo bảo đảm vệ sinh ATTP tuyến huyện, 

thành phố; tuyến xã, phường, thị trấn, tham mưu cho UBND các cấp kịp thời 

ban hành các văn bản chỉ đạo về đảm bảo ATTP. Tổ chức xây dựng kế hoạch 

hành động ATTP của năm, họp định kỳ 6 tháng/lần để kiểm điểm, đánh giá tiến 

độ thực hiện từng mục tiêu, giải quyết kịp thời các khó khăn trong quá trình thực 

hiện. 

- Thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số 2019 (có công tác thanh 

quyết toán kinh phí). 

Để tạo sự thuận tiện trong công tác kiểm tra, chỉ đạo tuyến, Sở Y tế đề nghị 

Phòng Y tế phối hợp Trung tâm Y tế các huyện, thành phố làm việc với đoàn tại 

Phòng Y tế. Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

     

 Nơi nhận : 

- Như trên; 

- UBND các huyện, TP; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Chi cục ATVSTP (t/hiện) 

- Lưu: VT, NV (ATTP). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phan Huy Anh Vũ 
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