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b) Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan thường xuyên thanh tra, kiểm
tra chặt chẽ việc thực hiện các quy ñịnh của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm,
ñặc biệt các quy ñịnh ñối với thức ăn ñường phố, chợ, cảng, khu du lịch, lễ hội; các
nơi có tổ chức bếp ăn tập thể như: Nhà hàng, khách sạn, trường học, nhà máy, xí
nghiệp, khu công nghiệp...
c) Chủ trì phối hợp với các ngành, các ñơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành
phố thực hiện các biện pháp phòng ngừa, khắc phục và giải quyết hậu quả khi xảy ra
vụ ngộ ñộc thực phẩm.
d) Chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ và các ngành liên quan khẩn trương xây
dựng ñề án củng cố mạng lưới quản lý, hệ thống thanh tra chuyên ngành từ tỉnh ñến
huyện, xã có ñủ năng lực, ñiều kiện về tổ chức, biên chế ñể giúp Ủy ban nhân dân các
cấp quản lý và ñiều hành các hoạt ñộng vệ sinh an toàn thực phẩm trong tỉnh, trình
UBND tỉnh trong quý III/2007.
2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thủy sản:
a) Chỉ ñạo triển khai các chương trình thực hành sản xuất nuôi trồng tiên tiến
nhằm tạo nguồn nguyên liệu thực phẩm an toàn trước khi ñưa ra lưu thông trên thị
trường; bảo ñảm các sản phẩm nông sản, thủy sản trước khi lưu thông phải có chứng
nhận bảo ñảm vệ sinh an toàn thực phẩm.
b) Quản lý và phối hợp quản lý vùng nuôi, trồng, quản lý vệ sinh thú y ñối với
thực phẩm ñộng vật và toàn bộ các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản.
c) Phối hợp với Sở Y tế, Sở Thương mại, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các
huyện, thị xã, thành phố thực hiện các biện pháp truyền thông, giáo dục, thanh kiểm
tra và xử lý các thực phẩm không an toàn, nguyên liệu chế biến thực phẩm không an
toàn. ðặc biệt là xử lý triệt ñể tình trạng giết mổ lậu và buôn bán các loại sản phẩm
ñộng vật, thủy, hải sản chưa qua kiểm soát giết mổ và kiểm tra thú y.
d) Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố quy hoạch các cơ sở giết
mổ gia súc, gia cầm tập trung trên ñịa bàn huyện, thị xã, thành phố.
3. Sở Thương mại:
a) Tăng cường chỉ ñạo kiểm tra, kiểm soát, xử lý việc buôn bán, lưu thông các
thực phẩm không ñúng các quy ñịnh về bao bì, ghi nhãn hàng hóa, các loại thực
phẩm giả hoặc thực phẩm không ñảm bảo chất lượng… vi phạm các quy ñịnh của
pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm.
b) Phối hợp với ngành y tế và các ngành chức năng tăng cường kiểm tra vệ
sinh an toàn thực phẩm trong kinh doanh ăn uống; tổ chức ñào tạo bồi dưỡng chuyên
môn nghiệp vụ trong quản lý thực phẩm cho ñội ngũ cán bộ của ngành thương mại;
quy ñịnh rõ trách nhiệm của các ñơn vị có cơ sở dịch vụ ăn uống, kiên quyết không
ñể các cơ sở không ñủ ñiều kiện theo quy ñịnh của pháp luật sản xuất, kinh doanh
thực phẩm, cung ứng dịch vụ ăn uống; xử lý nghiêm các vi phạm.

