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CHỈ THỊ 

CỦA BAN BÍ THƯ 

về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới 

----- 
 

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư khoá XI về 

vấn đề an toàn thực phẩm, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đã đạt được 

những kết quả quan trọng. Nhận thức và trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính 

quyền, đoàn thể, của các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người dân về an toàn 

thực phẩm có chuyển biến tích cực; sức khoẻ, quyền lợi của người tiêu dùng 

được quan tâm. Hệ thống văn bản pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn về an 

toàn thực phẩm cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước và hội nhập 

quốc tế. Bước đầu hình thành các vùng nguyên liệu sạch và chuỗi cung ứng thực 

phẩm an toàn. 

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm còn bộc 

lộ nhiều bất cập, hạn chế. Không ít cấp uỷ đảng, chính quyền chưa quyết liệt, 

thiếu chủ động, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác bảo 

đảm an toàn thực phẩm. Mô hình quản lý chưa đồng bộ, hiệu quả thấp; sự phối 

hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm chưa chặt chẽ, còn 

nhiều kẽ hở. Nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an toàn thực 

phẩm; tình trạng buôn lậu thực phẩm qua biên giới, quảng cáo thực phẩm sai sự 

thật, lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú ý, thuốc kích thích tăng trưởng 

diễn biến phức tạp; an toàn thực phẩm trong các khu công nghiệp, cơ sở giáo 

dục chưa bảo đảm… ảnh hưởng lớn tới an ninh, an toàn thực phẩm. 

An ninh, an toàn thực phẩm là vấn đề hệ trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài; 

tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ nhân dân, chất lượng giống nòi dân 

tộc. Để bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới, Ban Bí thư 

yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các 

tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thể thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng 

tâm sau:  
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1. Các cấp uỷ, tổ chức đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực 

hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về 

công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về an 

ninh, an toàn thực phẩm vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương, đơn vị. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, 

xác định trách nhiệm và hành động của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng 

viên và nhân dân trong bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm. Người đứng đầu 

cấp uỷ, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm cao nhất về công tác bảo đảm an 

ninh, an toàn thực phẩm trên địa bàn do mình phụ trách.  

2. Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản 

pháp luật, cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương, các tiêu chuẩn, 

quy chuẩn về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; các nguyên tắc, chế tài xử lý 

vi phạm an ninh, an toàn thực phẩm, sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, 

hoá chất không rõ nguồn gốc trong tất cả các khâu, từ nguyên liệu đến sản xuất, 

chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm; xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn 

kỹ thuật, kiểm nghiệm, bảo đảm truy xuất rõ nguồn gốc. Khuyến khích đầu tư 

kết cấu hạ tầng và phát triển các mô hình sản xuất, chuỗi giá trị cung ứng thực 

phẩm an toàn; có chính sách hỗ trợ hộ gia đình, hợp tác xã và doanh nghiệp 

tiếp cận, sử dụng hiệu quả các nguồn lực xây dựng chuỗi thực phẩm an toàn. 

Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm 

liên thông với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành. Nâng cao năng 

lực phòng ngừa, chủ động xử lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua 

thực phẩm. 

3. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, an 

toàn thực phẩm; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá 

nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực 

phẩm; chủ động phòng, chống tiêu cực, lợi ích nhóm trong lĩnh vực 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; tạo dư luận xã hội, người tiêu dùng lên án, 

tẩy chay các sản phẩm, hàng hoá không đảm bảo an toàn thực phẩm. Có chính 

sách thoả đáng, kịp thời khen thưởng và biện pháp phù hợp để bảo vệ người tố 

giác hành vi vi phạm an ninh, an toàn thực phẩm. Đồng thời, xử lý nghiêm hành 

vi lợi dụng bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm để hạ uy tín, ảnh hưởng tiêu cực 

đến sản xuất, kinh doanh lành mạnh của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. 

4. Xây dựng các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng; 

ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh, sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn. 
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Kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào trong sản xuất, kinh doanh; 

liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn theo tiêu chuẩn, quy 

chuẩn quốc tế, bảo đảm người dân được tiếp cận và sử dụng lương thực, thực 

phẩm an toàn, bền vững. Đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghiệp, dịch vụ, hình 

thành mạng lưới logistics, bảo quản, chế biến, thương mại điện tử ở nông thôn. 

Phát huy vai trò của các hợp tác xã, hiệp hội ngành hàng trong liên kết, hỗ trợ 

sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ thực phẩm an toàn, chất lượng. Ngân hàng 

Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ưu tiêu 

cung cấp tín dụng cho các hộ sản xuất thực phẩm an toàn, nhất là các hộ nghèo 

và đối tượng chính sách. 

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 trong sản xuất nông nghiệp và chế biến thực phẩm. Khuyến khích, hỗ trợ 

hộ gia đình, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm ứng dụng 

công nghệ cao và kết nối chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn. Tăng cường 

hợp tác quốc tế trong bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, nhất là với các nước 

láng giềng. 

5. Với tính chất và tầm quan trọng của công tác bảo đảm an ninh, an toàn 

thực phẩm, cần sớm kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước theo hướng 

thống nhất chỉ một đầu mối thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn thực 

phẩm từ trung ương tới địa phương. Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách 

nhiệm của các ngành trong bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm. Thực hiện 

phân cấp, phân quyền, đổi mới phương thức quản lý, điều hành, phối hợp, bảo 

đảm khoa học, chặt chẽ, hiệu quả; khắc phục tình trạng chồng chéo, buông lỏng 

quản lý công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm. Nâng cao năng lực, trách 

nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về bảo đảm an ninh, 

an toàn thực phẩm; có chế độ, chính sách phù hợp cho đội ngũ này. 

6. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, Liên minh 

Hợp tác xã Việt Nam, Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng và các đoàn thể chủ 

động, 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 thông tin 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 tới đoàn viên, hội viên và người dân; tăng 

cường vai trò, trách nhiệm giám sát, phản biện xã hội trong lĩnh vực an ninh, an 

toàn thực phẩm. 
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7. Tổ chức thực hiện 

- Các tỉnh uỷ, thành uỷ, ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ 

trực thuộc Trung ương tổ chức nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị; tập trung lãnh 

đạo, chỉ đạo, thực hiện Chỉ thị với chương trình, kế hoạch cụ thể, khả thi, tạo 

chuyển biến thực sự trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm ở địa 

phương, đơn vị. 

- Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo tổng kết thực hiện Luật An 

toàn thực phẩm; nghiên cứu kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước theo 

hướng thống nhất chỉ một đầu mối thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn 

thực phẩm từ trung ương đến địa phương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý 

nhà nước về an ninh, an toàn thực phẩm. 

- Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo xây 

dựng, bổ sung, hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách về bảo đảm an ninh, an 

toàn thực phẩm; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện 

công tác này. 

- Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị, định kỳ báo cáo 

Ban Bí thư. 

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ. 

 

 
Nơi nhận:  
 

- Các tỉnh uỷ, thành uỷ,  

- Các ban đảng, ban cán sự đảng,  

đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương,  

- Các đảng uỷ đơn vị sự nghiệp Trung ương,  

- Ban Bí thư Trung ương  

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,  

- Các đồng chí Uỷ viên  

Ban Chấp hành Trung ương Đảng,  

- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng. 

T/M BAN BÍ THƯ 

 

 

 
 

 

 

 

 

Võ Văn Thưởng 

 


