
UY BAN NHAN DAN 
TH! XA  CUA LO 

So: / UBND-YT 
V/v Tang ciô'ng cong tác dam bão 

an toân thirc ph.m, phOng chng ng 

doe tIc phâm ti khu virc trlräng hpc 

CONG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM 
Dc 1p —  Ti1 do  - Hmnh philc 

CiTi'a Lô, ngày tháng 3 nàrn 2021 

KInh giri: 

- Tru'ng các phông, ban, ngành, dan vj lien quan; 

- UBND các phithng. 

Thuc hiên cong van s 1044/SYT-NVY ngày 29/3/2021 cüa S Y tê Ngh 

An ye vic Tang cung cong tác dam báo an toàn thirc phãm, phông chng ng dc 

thrc phrn ti khu vi.rc tru'ng h9c. UBND thj xâ yêu cAu các phông, ban, ngành, co' 

quan, dan vj lien quan, UBND các phu'O'ng triên khai thirc hin mt sé nOi  dung 

sau: 

1. Phông V tê, Trung tIm y tê 
- Chü trI tham mi.xu UBND, phôi hcp vâi các phông, ban, ngành, do'n vi lien 

quan thành 1p Doàn kiêrn tra, giárn sat darn báo ATTP ti các bêp an tru'ng h9c 
và các Co s kinh doanh djch vii an uông, thiLrc an duông phô xung quanh truO'ng 
hoc trén dia bàn. 

- Tang cuô'ng giárn sat, huó'ng dn các nhà trung chili ' cánh báo kip th?i 
các san phârn, co' s không darn báo an toàn thc phâm tti khu virc tru'ng hpc dê 
quán triêt, thông báo, thông tin vi phii huynh và các em hpc sinh. 

2. Phông Giáo di1C  vã Dào tio 
1-Iuó'ng dn nhâ trung phM hçp Hi phii huynh h9c sinh kim soát chat chë 

các san ph,m thirc ph,rn dugc tang rnin phi hoc trong chuang trInh gii thiu, 
quãng cáo, ban, nhân do và các to chilrc, Ca nhân thirc hin trong khu vixc tru'O'ng 
hçc (ngun gêc xut xñ', hin sii'r dçing, viêc chap hành các quy djnh ye dang k, tir 
cong b san phâm, qua trInh v.n chuyên, bão quán, phân phát san phâm...). 
Tru'ng hc'p phát hin hay nghi ng san phãrn khOng darn báo an toàn thirc phãm 
yêu cu nhà triRing trn di.irng silt diing san phârn và thông báo ngay cho co quan 
chü'c näng có thârn quyên tii dja phuang dê xác rninh, xilr 1. 

3. UBND các phu'ô'ng 
Tang clrng thông tin, tuyên truyn, giáo diic kiên thüc ye darn báo an toàn 

thy'c phâm, phông chng ng dc tIc phãm trong các truing hpc, trong do nhân 
intnh ni dung '05 chja khóa dê có thirc phârn an toàn" theo huó'ng dn cilia T 
chilrc Y t th giO'i, thuc hin ché d kiêm thixc ba bu'c và lu'u rnu thilrc an theo 
Quyêt djnh sO 1246/QD-BYT ngây 3 1/3/2017 cilia B Y tê. 



- To chirc kiêm tra, giám sat các Co so kinh doanh djch viii an uông, thOc an 
thrOng ph xung quanh trisè'ng h9c theo phân cap quãn 1)'. 

Nhn di.rçrc cong van nay yêu cu các phông, ban, ngành, cci quan, don vj, 
lien quan, UBND các phuOng trin khai kjp thOi, thing thOi gian./. 

No'i nhn: 
- Niur trên; 

-SâYt(b/c); 
- Chi cic VSATTP tinh (b/c); 
- ChU tjch, các Phó CT UBND thj xã; 
- Trung tam VH-TT và TT ( thra tin); 
- Lu'u VT- YTAc  

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

Hoãng Van Phiic 
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