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V/v tăng cường quản lý hoạt động sản xuất, kinh 

doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

   Hưng Yên, ngày        tháng       năm 2022 

Kính gửi : -  Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

- Thanh tra Sở 

- Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 

 

Thực hiện Công văn số 7647/BNN-QLCL ngày 15/11/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về việc tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh, chế biến 

thực phẩm. 

Gần đây thông tin về tình trạng vận chuyển, kinh doanh, tiêu thụ các loại 

thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn thực phẩm như hải sản, 

nội tạng động vật giá rẻ, sản phẩm thực phẩm sơ chế, chế biến không đảm bảo 

an toàn thực phẩm (Viết tắt: ATTP). Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân đang 

đến gần, nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm nông lâm thủy sản tiếp tục tăng cao. Sở 

Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các đơn vị chuyên ngành thuộc Sở, đề nghị 

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, triển khai công tác quản lý ATTP 

đối với đơn vị, các nhóm sản phẩm theo phân công, phân câp như sau: 

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đối với cơ sở sản xuất, kinh 

doanh, chế biến sản phẩm thực phẩm thực hiện đầy đủ các quy định về ATTP, 

truy xuất nguồn gốc; đối với người tiêu dùng thận trọng lựa chọn sử dụng sản 

phẩm thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm soát vệ sinh ATTP. 

2. Tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các 

quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh cung ứng cho các nhà hàng, khu ẩm thực, bếp ăn đường phố...; xử lý 

nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện; 

- Phòng Kinh tế TP, TX; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Nguyễn Văn Tráng  

 


		2022-11-28T15:23:05+0700


		2022-11-28T16:45:41+0700


		2022-11-29T08:00:23+0700


		2022-11-29T08:00:23+0700


		2022-11-29T08:00:23+0700


		2022-11-29T08:00:23+0700




