
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /UBND-KT 
V/v tăng cường công tác quản lý 

an toàn thực phẩm lĩnh vực Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

Tam Điệp, ngày        tháng 4 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- UBND các phường, xã; 

- Phòng Kinh tế thành phố; 

- Công an thành phố, Đội quản lý thị trường số 2; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thành phố. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 74/KH-BCĐ ngày 31/3/2022 của ban chỉ đạo liên 

ngành về ATTP tỉnh Ninh Bình về việc triển khai “Tháng hành động vì ATTP” trên 

địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2022; kế hoạch số 700/KH-SNN ngày 05/4/2022 của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai “Tháng hành động về an toàn 

thực phẩm năm 2022”. Căn cứ báo cáo của các đơn vị, sau khi kiểm tra thực tế quá 

trình triển khai thực hiện, UBND thành phố đánh giá: Công tác thực hiện quản lý về 

an toàn thực phẩm đã được triển khai, tuy nhiên chưa được thường xuyên, hiệu quả 

chưa cao; số lượng rà soát, thống kê các cơ sở sản xuất, kinh doanh không thuộc 

diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được phân cấp quản 

lý tại các phường, xã chưa đầy đủ; tỷ lệ ký cam kết của các cơ sở khoảng 30% (thấp 

nhất tỉnh). 

Để đảm bảo công tác quản lý an toàn thực phẩm lĩnh vực Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn trên địa bàn thành phố được nâng cao, chất lượng, UBND thành phố 

có ý kiến như sau: 

1. UBND các phường, xã 

- Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật về 

đảm bảo chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản cho 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh và nhân dân trên địa bàn.  

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai đầy đủ, 

kịp thời các văn bản về an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý. 

- Tiếp tục rà soát, thống kê các cơ sở sản xuất, kinh doanh không thuộc diện 

cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được phân cấp quản lý 

theo quy định các điểm a, b, c, d, đ khoản 1 Điều 12, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP 

ngày 22/02/2018, bao gồm: 

+ Cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ (gồm các cơ sở trồng trọt, chăn nuôi, thu hái, 
đánh bắt, khai thác các nguyên liệu thực phẩm ở quy mô hộ gia đình, hộ cá thể); 

+ Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định; 

+ Cơ sở sơ chế nhỏ lẻ (gồm các cơ sở sơ chế thực phẩm ở quy mô hộ gia đình, 
hộ cá thể); 

+  Cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ (gồm các cơ sở do cá nhân, nhóm cá 
nhân, hộ gia đình thực hiện đăng ký hộ kinh doanh và cơ sở không được cấp Giấy 
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chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 
Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định). 

+ Cơ sở kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn; 
+ Danh sách thống kê yêu cầu gửi về UBND thành phố (qua Phòng Kinh tế) 

trước ngày 20/5/2022. 
- Tổ chức ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản an 

toàn đối với các cơ sở được thống kê theo mẫu gửi kèm (tỷ lệ yêu cầu đạt > 90%); 
báo cáo kết quả ký cam kết gửi về UBND thành phố (qua Phòng Kinh tế) trước 
ngày 30/6/2022. 

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các nội dung đã cam kết, xử lý 
nghiêm các cơ sở vi phạm cam kết theo quy định. 

- Định kỳ trước ngày 15 tháng cuối hằng quý gửi kết quả triển khai công tác 
ATTP về UBND thành phố (qua Phòng Kinh tế) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh 
theo quy định. 

- Chủ tịch UBND các phường, xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND 
thành phố về các nội dung trên và nếu phát hiện vi phạm mà không có biện pháp xử 
lý theo thẩm quyền hoặc không báo cáo cấp trên xử lý kịp thời theo quy định. 

2. Phòng Kinh tế thành phố 
- Phối hợp với các sở, ngành trong công tác quản lý, kiểm soát ngăn chặn lạm 

dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh trong sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản. 

- Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra UBND các phường, xã trong công tác quản lý 
nhà nước về An toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân cấp quản lý, tổng hợp báo 
cáo kết quả triển khai thực hiện về Ban chỉ đạo liên ngành về An toàn thực phẩm 
thành phố. 

3. Công an thành phố, Đội quản lý thị trường số 2 
 Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất 

và các cơ sở tàng trữ, lưu thông, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thý y, hóa 
chất, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, sản phẩm xử lý môi trường ngoài danh mục 
được cho phép sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản; 
các tổ chức cá nhân đưa tạp chất vào tôm, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, tiêm 
thuốc an thần vào gia súc trước khi giết mổ.  

4. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 
thanh thành phố  

Thực hiện tuyên truyền trên hệ thống trang thông tin điện tử, đài truyền thanh 
bằng các tin, bài, phóng sự cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, phản ánh đúng đắn, 
khách quan công tác quản lý vật tư nông nghiệp và bảo đảm an toàn thực phẩm. 

UBND thành phố yêu cầu phòng, đơn vị, UBND các phường, xã nghiêm túc 
triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố; 

- Các thành viên BCĐ liên ngành ATTP thành phố; 

- Lưu: VT. 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Vũ Đình Chiến 
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Phụ lục I 

MẪU BẢN CAM KẾT SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM AN TOÀN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2018 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

......, ngày ... tháng ... năm 20... 

BẢN CAM KẾT 

Sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn 

Kính gửi: ................. (tên cơ quan quản lý) 

Tôi là: .............................................................................., 

Số chứng minh thư hoặc thẻ căn cước hoặc mã số định danh công dân: ........................ 

Ngày cấp: .......................................................  Nơi cấp: ................................................. 

Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh: ....................................................................................... 

Địa điểm sản xuất, kinh doanh: ....................................................................................... 

Địa chỉ liên hệ: .................................................................................................................. 

Điện thoại: .................................... , Fax: ................................  E-mail ........................... 

Mặt hàng sản xuất, kinh doanh: 

Nơi tiêu thụ sản phẩm: 

Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định 

của pháp luật hiện hành trong: 

Trồng trọt □ Chăn nuôi □ 

Nuôi trồng thủy sản □ Khai thác, sản xuất muối □ 

Thu hái, đánh bắt, khai thác nông lâm thủy sản □ 

Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định □ 

Sơ chế nhỏ lẻ □ 

Kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản nhỏ lẻ, kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn □ 

Nếu có vi phạm, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Bản cam kết này được làm thành 02 bản có giá trị như nhau, cơ quan quản lý giữ 01 bản, 

cơ sở giữ 01 bản. 

 Xác nhận của Cơ quan tiếp nhận 

bản cam kết 

(Ký tên, đóng dấu) 

Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 



Phụ lục II: Báo cáo kết quả triển khai Ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn trên địa bàn phường, xã…… 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG, XÃ…… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tư do – Hạnh phúc 

 ……….., ngày…..tháng….năm…… 

 

Báo cáo kết quả triển khai Ký cam kết sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản an toàn trên địa bàn phường, xã…… 

 

TT 

Tổng số cơ sở 

phải ký cam kết  

(tính đến thời 

điểm báo cáo) 

Số cơ sở đã 

ký cam kết 

(đến thời 

điểm báo 

cáo) 

Số cơ sở 

chưa ký 

cam kết 

Lý do chưa ký cam kết 

Số cơ sở 

được kiểm 

tra  

(đến thời 

điểm báo 

cáo) 

Số cơ sở 

chưa đạt 

yêu cầu 

Lý do chưa đạt 

yêu cầu 

1        

2        

3        

…        

Tổng 

cộng: 
       

 
Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Phòng Kinh tế thành phố; 

- Lưu: VT 
(Ký, đóng dấu) 
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