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BÁO CÁO 

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020  

của Thủ tướng Chính phủ  

 

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính 

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

phẩm trong tình hình mới;  

Theo Công văn số 2544/SYT-ATTP ngày 04/11/2022 của Sở Y tế tỉnh 

Sóc Trăng về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg 

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

Sở Tài chính báo cáo như sau: 

I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật 

Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về an toàn 

thực phẩm như: Luật An toàn thực phẩm (ATTP); 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 ATTP; 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 ATTP; Chỉ thị số 17/CT-TTg 

ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm 

quản lý nhà nước về ATTP trong tình hình mới; Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 

11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác đảm 

bảo ATTP và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới; Nghị định 

số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quy định xử phạt vi 

phạm hành chính về ATTP; Quyết định số 20/QĐ-TTg ngày 04/01/2012 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia ATTP giai đoạn 2011-

2020 và tầm nhìn 2030; Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia 

ATTP giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030, tỉnh Sóc Trăng và các văn bản có 

liên quan trong việc triển khai thực hiện Luật ATTP. 

2. Thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ATTP tại cơ quan 

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, bảo đảm 

ATTP, Sở Tài chính quán triệt 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 

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

tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trong tình hình mới; 

tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin chính xác, kịp thời, các vấn đề liên 

quan đến ATTP cho công chức và người lao động như: Thực hiện các quy định 

vệ sinh ATTP, giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống các dịch bệnh xảy ra ở 
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động vật, gia cầm và nhất là đảm bảo ATTP đối với rau, thịt là sản phẩm tiêu 

dùng hàng ngày,… bằng nhiều hình thức như lồng ghép trong các hoạt động 

sinh hoạt, thông qua Ngày Pháp luật, qua các cuộc họp, Cổng thông tin điện tử 

của Sở,…  

Vận động công chức hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên 

dùng hàng Việt Nam”. Hưởng ứng các hoạt động của Tháng hành động vì 

ATTP, Tết Trung thu và các dịp Lễ hội. Thường xuyên tuyên truyền, vận động 

công chức và người lao động nghiêm chỉnh, chấp hành nếp sống văn hóa, kỷ 

cương pháp luật thông qua các cuộc họp lồng ghép nói chuyện, trao đổi chuyên 

đề về ATTP, tuyên truyền chính sách, pháp luật, kiến thức về ATTP trên Cổng 

thông tin điện tử của Sở. 

Thực hiện đoàn kết xây dựng môi trường cơ quan xanh, sạch, đẹp và an 

toàn; thường xuyên tuyên truyền, vận động công chức và người lao động 

nghiêm chỉnh, chấp hành nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật. 

3. Trong vai trò quản lý chuyên ngành, năm 2022 Sở Tài chính tham mưu 

Ủy ban nhân dân tỉnh bố kinh phí sự nghiệp ngành đối ứng hoạt động ATTP và 

các hoạt động khác có liên quan, với tổng số tiền là 613.677.000 đồng, thực 

hiện chương trình mục tiêu Y tế dân số để thực hiện công tác đảm bảo ATTP. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM 2023 

Tiếp tục triển khai thực hiện Luật ATTP; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 

13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm 

quản lý nhà nước về ATTP trong tình hình mới và các văn bản có liên quan 

trong việc triển khai thực hiện Luật ATTP. 

Tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh cân đối ngân sách, bố trí kinh phí thực hiện công tác đảm bảo ATTP. 

Sở Tài chính báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 

13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm 

quản lý nhà nước về ATTP trong tình hình mới./.   

 

 

Nơi nhận: 
- Chi cục An toàn VSTP; 

- Ban Giám đốc (để biết); 

- Lưu: VP. 
                                

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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