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V/v tang ctrng báo dam an toàn
thirc phâm, phông chong ng dc thrc
phâm trong müa he vâ müa bão Iit

KInh gri:
- Các phông, ban, ngãnh, don vj cp thj;
- UBND các phuing.
Thirc hin Cong van s 174/ATTP-NV ngày 21 tháng 4 näm 2020 cüa Chi
cic ATVSTP tinh Ngh An v vic tang cu&ng bão dam an toàn thirc phâm, phông
chng ngt dc thirc phm trong mia he và müa bâo liit. D chü dng bâo dam an
toàn thrc phm, phông chng ng dc thirc phâm trong thôi gian tâi UBND thj xa
yêu cu các phông, ban, ngành, don vj cp thj; UBND các phuing thirc hin tot
mt s ni dung sau:
1.PhôngYt
Chü tn, phi hçip vOi các phông, ban, ngành, don vi lien quan tang ctthng
trin khai cong tác dam báo an toàn thrc phAm t?i các don vj trong müa he và müa
bão hit.
2. Phông Van hóa và Thông tin
Chi do các don vj lien quan tang cu&ng tuyên truyn bão dam an toàn thirc
phm, phông chng ng dc thirc phm müa he và müa bao, lvt; Tuyên truyn cho
các co so ch bin, san xut, kinh doanh thirc phm thirc hin các ni dung d
phông chng s1 lay Ian cüa djch COVID19.
3.Trung tam V t thl xä
- Chü dng xây drng và thrc hin k& hoch bâo dam an toàn thirc phm
rnüa he Va müa bão, hit trén dja bàn th xä; phi hçvp vOi các phông, ban, ngành,
don vj dip thj lien quan tang ctthng cOng tác thanh tra, kim tra, giám sat vic thirc
hin các diu kin dam bâo an toàn thrc phm theo quy djnh t?i Khoân 2, Diu 2,
Nghj djnh st 155/20181ND-CP ngày 12/11/2018 cüa ChInh phii v sra dôi, bô sung
mt s' quy djnh lien quan dn diu kin du tu kinh doanh thuc phm vi quân 1'
nhà nu6c cüa B Y t dM vOi CaC CO SO san xut, kinh doanh thirc phm, chi trQng
the co SO ch bin thrc phm an ngay, co sO san xut niioc giâi khát, nir0c dá, kinh
doanh djch vv an ung, thüc an thrOng ph& Phát hin sOm và xCr 1 nghiêm các
truOng hqp vi phm và cong b cong khai trén phuong tin thông tin d kjp thOi
cành báo cho cong dng.

- Chutn bj sn sang 1c 1ung, trang thit bj chuyên mon dé xcr 1 nhanh có
hiu qua các sir c an toân thirc phm, các vii ng dc thirc phãm;
- Triên khai các hot dng dr phOng và dam báo an toãn thirc phm tru'Oc,
trong và sau khi xây ra bão, hit.
IJBND các phu?mg
- Chü dng xây drng và thirc hin k hoch bão dam an toân thirc phm müa
he và müa bäo, liit trén dja ban; tang cithng cong tác kim tra, giám sat vic thirc
hin các diu kiin dam bão an toàn thi?c phm theo quy djnh tii Khoân 2, Diu 2,
Nghj dlnh s 155/2018/ND-CP ngãy 12/11/2018 cüa ChInh phü
- Hithng dn các cci s0 san xut, ché bin, kinh doanh thirc phâm thirc hin
lan cüa djch COVID 19.
mt s ni dung dé phOng chng sr
- Triên khai các hojt dng truyn thông bão dam an toãn thirc phm, phOng
chng ng dc thrc phm trong müa h, tp trung vào mt s6 ni dung sau:
+ Tuyên truyn, hixâng dk ng.r?ii dan hra chçn, s ch, chE bin, bão quán
sir dung thirc phm an toàn;
+ Tuyên truyên các co sâ san xuAt, kinh doanh th1rc phâm, ngithi tiêu ding
tuyt d6i không sCr dting gia sic, gia cm cht do bnh, không rö nguyen nhân lam
thtrc an hotc ch bin thrc phm; th,rc hin an chin, utng chin, rnrâc sir dung d an
ung, ch bin thrc phm phãi khr trüng;
+ Tuyên truyn d ngtxori dan tuyt di khOng thu hái, dánh bit, kinh doanh,
si:r ding các dng thirc vt dc nhii nm dc, con tn1ng l, dc, cá nóc, so biên...
kinh
+ Ph bin các quy djnh bâo darn an toàn thirc phâm dM vói các co
doanh dlch vi an ung và kinh doanh thrc an di.r&ng phô t?i các tri.rông h9c, noi
sinh hot cong dông. . .Yêu cu các co sO tuyt dôi không st:r ding các nguyen 1iu
thrc phm, san phrn, thirc phãm dA bj ôi thiu, hOng, mac, không rô ngun gôc,
hn s& dçng d ch bin kinh doanh.
+ Trin khai các hoat dng dir phàng và darn bão an ton thirc phârn tn.xd'c,
trong và sau khi xây ra bâo, lü;
Nhn duqc cong van nay yêu cu Thu trixOng các phOng, ban, nganh, don vj
thj lien quan, UBND các phuOng phôi hp, to chirc thrc hin nghiêm tue các
nôi dung trên./
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