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an toàn thực phẩm trong tình hình mới 
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Ninh Thuận, ngày 09 tháng 02 năm 2023 

 

 

Kính gửi:  Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở 

 

Thực hiện Công văn số 1770-CV/BTGTU, ngày 06/02/2023 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 17-

CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong 

tình hình mới. Nhằm tạo sự thống nhất nhận thức trong lãnh đạo, chỉ đạo của các  

cấp ủy đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác bảo 

đảm an ninh, an toàn thực phẩm; góp phần thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 178-

KH/TU, ngày 05/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 123-

KH/ĐUK, ngày 11/01/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện Chỉ thị 

số 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an 

toàn thực phẩm trong tình hình mới; Ban Thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan - 

Doanh nghiệp tỉnh yêu cầu cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện tốt một số nội 

dung sau: 

1. Tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền những nội dung cơ bản Chỉ thị số 

17-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch số 123-KH/ĐUK, ngày 11/01/2023 của 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 

của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình 

mới; những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh 

liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới 

đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Tăng cường sự lãnh 

đạo, chỉ đạo của cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở; phát huy vai trò, trách nhiệm của 

cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn 

thực phẩm trên địa bàn quản lý. 

2. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động,  

giáo dục về an ninh, an toàn thực phẩm; đổi mới hình thức truyền thông trong công 

tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm phù hợp với từng đối tượng. Biểu dương 

các điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn;  

các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác an ninh, an toàn thực phẩm và công  
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khai các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm. 

Đẩy mạnh phong trào quần chúng phát hiện, tố giác hành vi vi phạm an 

ninh, an toàn thực phẩm; lên án, tẩy chay các sản phẩm, hàng hóa không bảo đảm 

an ninh, an toàn thực phẩm. Có chính sách thỏa đáng, kịp thời khen thưởng và biện 

pháp phù hợp để bảo vệ người tố giác hành vi vi phạm. Kịp thời xử lý dứt điểm các 

điểm nóng về an ninh, an toàn thực phẩm được dư luận xã hội, người tiêu dùng 

quan tâm, phản ánh trên địa bàn. 

3. Tăng cường tuyên truyền, khuyến khích đầu tư, phát triển các mô hình sản 

xuất, chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng; ưu tiên phát triển các vùng 

chuyên canh, sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn gắn với Chương trình xây dựng 

nông thôn mới, Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP). Nâng cao 

năng lực nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ, nhất là công 

nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ thân thiện với môi trường. 

4. Tích cực tuyên truyền, vận động, cung cấp thông tin, dịch vụ tư vấn, hỗ 

trợ pháp luật về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; kịp thời cung cấp các chuỗi 

cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng cao, các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ 

mất an ninh, an toàn thực phẩm đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, 

người lao động; tăng cường vai trò, trách nhiệm giám sát, phản biện xã hội trong 

lĩnh vực an ninh, an toàn thực phẩm. 

5. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở: Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, bài viết, phóng sự tuyên 

truyền, phổ biến nội dung cơ bản Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư, Kế hoạch 

số 178-KH/TU, ngày 05/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về bảo đảm an 

ninh, an toàn thực phẩm; dành thời lượng thông tin, tuyên truyền những mô hình 

hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện an toàn thực phẩm.  

Yêu cầu cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở quan tâm triển khai thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

- Thường trực Đảng ủy Khối, 

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, 

- Lưu VP, Ban Tuyên giáo Đảng ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 
 

Trần Văn Bắc 
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