
Hoàng Van Phñc 

U BAN NHAN DAN 
THI XA CIJA LO 

So: /UBND-YT 
V/v dam bão an toàn thirc phm 
trong hot dng phát triên kinh 
tê ban dém trên dia bàn thi x. 

CQNG HOA XA HO! CHU NGHA VI1T NAM 
Dc 1p-Tir do-Hanh phüc 

Ctth Lô, ngây tháng 9 nã,n 2020 

KInh giri: 

- Các phông, ban, ngành.don v cap thj lien quan; 
- UBND các phi.rông. 

Thirc hin Cong van s 433/ATTP-NVngày 17 tháng 9 näm 2020 cüa Chi ciic 
An toàn v sinh thrc phâm tinh Ngh An ye dam bão an toàn thçrc phãrn trong hott 
dng phát triên kinh tê ban dêm trên dja bàn tinh. UBND thj xà yêu câu Truàng các 
phông, ban, ngành, don vj cap thj lien quan, UBND các phixng thirc hin nghiêm tc 
mt so ni dung sau: 

1. Phông Y tê, Trung tam tê thj xà. 
- Tang ci.r&ng chi do, giám sat vic triên khai thçrc hin cong tác darn bao an 

toàn thirc phâm trong hot dng phát triên kinh tê ban dêrn trên dja bàn thj xà; 
- Xây drng kê hoch,phôi hcip vi UBND các phithng tO chirc giám sat vic chap 

hành các quy djnh dôi vi các Co sâ hot dng phát triên kinh tê ban dêim 
- Hithng dn thu ti1c, ho so vâ diêu kin dam báo an toàn thirc phârn dOi vi các 

co s thuc dôi tugng cap giây chrng nhn co sO d diêu kin an toãnthirc phãrn. 
2. Phông Van boa — Thông tin: Chi do Trung tam van hóa, the thao và truyên 

thông tang cuOng cong tác truyên thông nâng cao nhn thrc ye an toàn thirc phârn dOi 
vOi các co sO san xuât, chê biên, kinh doanh thtrc phârn, kinh doanh djch vi an uOng 
vã nguOi dan. 

3. UBND các phuOng. 
- Tiên hành rà soát, thông kê, lap danh sách các Co SO san xuât, chê biên, kinh 

doanh thirc phâm tham gia hott dng phát triên kinh te ban dém trên dja bàn. 
- Quàn 1 chat che CaC hInh thirc to chirc sr kiên am thuc, hInh thirc quâng cáo 

thirc phârn trên dja bàn theo diing quy djnh cüa pháp luQt. 
- Tang cl.rOng cong tác tuyên truyên nâng cao nhtn thtrc, thirc hin nghiêm t1ic 

cac diêu kiên dam bao an toan thuc phâm theo quy dinh cua phap luãt ye an toan thuc 
phâm thixcdôi vOi CC co sO san xuât, ché biên, kinh doanh thçrc phârn, kinh doanh 
djch vij an uOng và nguOi dan. 

Nhn duc cong van nay yêu câu Trt.rOng cac phông, ban, ngãnh, don vj cap thj, 
UBND các phuô'ng triên khai thçrc hin nghiêm tic./ -1- 

Nii n/ian: TM. UY BAN NHAN DAN 
- Nhu' trên; KT. CHU TICH 
- So Y t; PHO CHU TICH 
- BCD LN ATTP tlij x; 
- TT Tlii üy - TTHDND till xä; 
- CT, các PCT UBND thl xà; 
- Liru VT,YT.4 
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