
UY BAN NHAN DAN 
THI XA CU'A LO 

So: /UBND-YT 
V/v Xir l khân cAp các san phAm 
khong bâo dam an toàn thçrc phãm. 

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
DIc Lp-Tiy do-Hnh phác 

Cuv Lô, ngây tháng 9 nàni 2020 

KInh gi:ri: 

- Các phông, ban, ngành, dan vi cap thi lien quan; 
- UBND các phumg. 

Thirc hin Cong van s 2964/SYT-NVY ngày 01/9/2020 cüa S& Y tê Ngh 
An v vic xiir 1 khn cp các san phm không bào dam an toàn thirc phâm. UBND 
Thi xã yêu câu: 

1. Phông Y t: Tang cuô'ng chi dao, giám sat vic thçrc hin cüa các co' quan, 
danvj. 

2. Phông Kinh tê: Phôi hçip vO'i các phông, ban, ngânh, dan vj lien quan 
thành 1p Doàn kim tra, giám sat, thu hi các san phâm cüa Cong ty TNHH Hai 
thành viên Lôi sng mâi lu'u thông trên dja bàn thj xã. 

3. Phông Van hóa - Thông tin: Chi dao  Trung tam Van hóa, The thao vã 
Truyên thông tuyên truyn khân cp cho ngui tiêu dung t.m thai không rnua, 
không siir dung các san phâm ccia Cong ty TNHH Hai thành viên Lôi sOng mâi. 

4. Trung tam Y té: 
- Chi dao Tram y t các phung khi tip nhn bnh nhân có triu chirng mt 

rnOi, sup mi mat, yu ca tü' chi, khó nuM, liêt Ca, khó th. . .cân khai thác tiên scr ye 

s'r diing các san ph.m cüa Cong ty TNHH Hal Thành viên LOi sOng mdi. 
- Chuân bj dy dü trang thi& b, thuc, dçing cç dê sn sang c.p c&u, xi,r 1 

các trumg hgp khân cap, bj ng dc san phm cüa Cong ty TNHH hai Thành viên 
Lôi song rni. 

5. D ngh Di Quàn 1 thj trurng s II: tang cung cOng tác quán l' các san 
phâm cüa Cong ty TN}ll-I Hal Thành viên Lôi song mâi trén dja bàn thj xA. 

6. TJBND các phithng. 
- Thành lap Doàn kiêm tra, giám sat và thu hôi các san phârn càa COng ty 

TNHIH Hai thành viên Li sang mi lu'u thông trên dja bàn quán l, 
- Tuyên truyên khân cap cho nguñ tiêu dàng tarn  thai khOng mua, khOng si:r 

ding các san phm cUa Cong ty TNHI-I Hai thãnh viên Lôi sOng rnâi gôm 13 san 
ph.m: "Pate Minh Chay, Pate nm hu thü, Ruc nm Hen vj hão hang, MuOi 
vrng bat bâo däc bit, Ruc nm Hen hu'ang tháo rnôc, GiO Iua lüa ml, Muôi lac 

rang truyên thng, Chá qu lua ml, Mui v&ng bat bäo, Giô nârn lua ml, RuOc nm 

truyên thng, Ruc nm sã at, Ruc nm cháy tOi". 



Nhân di.ric cong vn nay yêu câu Thu truO'ng các phông, ban, ngành, don vj 
d.p thi lien quan; Chü tich UBND các phung nghiêm tüc triên khai thrc hin day 
dü vâ dung thii gian quy djnh./-Ifr 

No'i nhân:  

- Nhu trên; 

- TT Thj üy (B/c); 

- CT, các PCT UBND Thi xã; 

- CT UBND 7 phung; 
- Luii  VT,YT.4 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TCH 
PHO CHU T!CH 

bang Van Phüc 
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