BỘ Y TẾ
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 26
/ATTP-PCTTR
V/v tăng cường công tác hậu kiểm
về an toàn thực phẩm

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2021

Kính gửi:
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Ban Quản lý An toàn thực phẩm: Thành phố Hồ Chí Minh,
Đà Nẵng, Bắc Ninh.
Nhằm tăng cường triển khai công tác hậu kiểm đối với các nhóm thực
phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế theo Kế hoạch số 2069/KHBCĐTƯATTP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Ban chỉ đạo liên ngành trung
ương về an toàn thực phẩm; đồng thời tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện
nghiêm các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày
13/4/2020 về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực
phẩm trong tình hình mới; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 về tăng cường
đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả,
hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức
năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày
09/5/2017 về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh
hoạt động quảng cáo, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ương (để chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và
Thanh tra Sở); Ban Quản lý An toàn thực phẩm: Thành phố Hồ Chí Minh, Đà
Nẵng, Bắc Ninh phối hợp thực hiện các nội dung sau:
1. Tăng cường công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm trước, trong và
sau Tết nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội xuân 2021, bảo đảm an toàn thực
phẩm trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Ngay từ đầu năm 2021 triển khai đồng bộ các giải pháp để kiểm soát bảo đảm an
toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể khu công nghiệp, trường học và cơ sở
cung cấp xuất ăn sẵn; tăng cường lực lượng và nguồn lực để kiểm soát giảm tối
đa số vụ ngộ độc thực phẩm và số người bị ngộ độc tập thể trong năm 2021 và
những năm tiếp theo.
2. Đối với nhóm sản phẩm/sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm, yêu
cầu tập trung hậu kiểm hồ sơ tự công bố sản phẩm tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ,
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về tự công bố sản phẩm (không tự công
bố sản phẩm, vi phạm về phiếu kiểm nghiệm để tự công bố, tự công bố sản
phẩm thuộc diện phải đăng ký bản công bố, vi phạm về các chỉ tiêu an toàn thực
phẩm v.v…); kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm, lấy mẫu kiểm nghiệm về
chất lượng, các chỉ tiêu an toàn thực phẩm. Hậu kiểm việc tự công bố/đăng ký
bản công bố sản phẩm đối với các sản phẩm dinh dưỡng công thức dùng cho trẻ
nhỏ, chỉ cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với thực phẩm
dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng
1

dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi (Rà soát lại việc cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản
công bố sản phẩm đối với thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, bảo đảm đúng
nhóm sản phẩm quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP). Xử
lý nghiêm cơ sở vi phạm về tự công bố/đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy
định của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP.
3. Tăng cường kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm thực phẩm bảo vệ sức khỏe
trên địa bàn (lấy mẫu tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và các sản phẩm được
bán online), tập trung lấy mẫu kiểm nghiệm các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức
khỏe có nguy cơ pha trộn trái phép chất tân dược thuộc các nhóm sản phẩm: hỗ
trợ người bị tăng huyết áp, đái tháo đường, đau xương khớp, mỡ máu, rối loạn
cương dương, tăng cân, giảm cân v.v…Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg
ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, đẩy mạnh xử lý vi phạm về quảng
cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là xử lý vi phạm quảng cáo trên môi
trường mạng, mạng xã hội, youtube v.v…công khai cơ sở và sản phẩm vi phạm
trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.
4. Thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành trong kiểm soát thực phẩm
giả, đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và xâm phạm sở hữu
trí tuệ đối với thực phẩm chức năng, đặc biệt là thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo
Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
5. Tiếp tục thực hiện nghiêm 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 an
toàn thực phẩm trong tình hình mới; tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và
Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm phân công, phân cấp cho các Sở,
ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tăng cường công tác hậu kiểm về
an toàn thực phẩm trên địa bàn
Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương và Ban Quản lý An toàn thực phẩm: Thành phố Hồ Chí Minh, Đà
Nẵng, Bắc Ninh phối hợp thực hiện các nội dung nêu trên, kết quả triển khai đề
nghị các đơn vị báo cáo về Cục An toàn thực phẩm để tổng hợp báo cáo Lãnh
đạo Bộ Y tế.
Trân trọng./.
Nơi nhận:

CỤC TRƯỞNG

- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để báo cáo);
- Thanh tra Bộ Y tế (để biết);
- Phó Cục trưởng Đỗ Hữu Tuấn (để biết);
- Chi cục ATVSTP các tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương (để thực hiện);
- Lưu: VT, PCTTR.
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Nguyễn Thanh Phong
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