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Số: 2645 /UBND-KT&HT
V/v phối hợp thực hiện một số
hoạt động về ATTP năm 2020

Vĩnh Tường, ngày 03 tháng 11 năm 2020

Kính gửi:
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng;
- Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện văn bản số 1275/SCT-QLTM ngày 26/10/2020 của Sở Công
thương về việc phối hợp thực hiện một số hoạt động về ATTP năm 2020;
UBND huyện yêu cầu:
1. Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao chủ trì, phối hợp với Phòng
Kinh tế và Hạ tầng tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn và khuyến khích các cơ sở
sản xuất kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương
trên địa bàn và người tiêu dùng tăng cường triển khai các hoạt động đảm bảo sản
xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn và đẩy mạnh về ATTP.
2. UBND các xã, thị trấn:
- Thông báo đến Ban quản lý chợ trên địa bàn, cơ sở sản xuất kinh doanh
thực phẩm an toàn; đồng thời giới thiệu Ban quản lý chợ, cơ sở sản xuất kinh
doanh thực phẩm an toàn trên địa bàn tham gia kết nối tiêu thụ sản phẩm thực
phẩm an toàn và giới thiệu thông tin trưng bày sản phẩm tại Hội nghị kết nối
tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm an toàn ngành Công Thương tổ chức tại Hà
Nội ngày 06/11/2020 (theo Phiếu đăng ký gửi kèm).
- Thông báo đến các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc
ngành Công Thương đăng Banner hưởng ứng các hoạt động nêu trên tại Website
của các doanh nghiệp có liên kết về trang Web tại địa chỉ:
http://www.antoanthucphamhd.vn (theo Banner đính kèm).
Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Sở Công thương, các cơ
quan liên quan triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, CPCT UBND huyện;
- Lưu: VT, KT&HT.
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