UBND HUYỆN VĨNH TƯỜNG
BAN CHỈ ĐẠO LN VỀ ATTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2766/CV-BCĐLNATTP

Vĩnh Tường, ngày 10 tháng 9 năm 2021

V/v tăng cường các đoạt động
bảo đảm an toàn thực phẩm dịp
Tết Trung thu 2021

Độc lập Tự do Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các cơ quan, ban, ngành, thành viên Ban Chỉ
đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh;
- UBND các xã, thị trấn.
Căn cứ Kế hoạch số 35/KH- BCĐLNATTP ngày 09/02/2021 của Ban Chỉ
đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh về triển khai công tác bảo đảm an toàn
thực phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021;
Thực hiện Công văn số 3117/CV-BCĐLNATTP ngày 03/9/2021 của của
Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh Vĩnh phúc về việc bảo đảm an
toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2021.
Tết Trung thu đang đến gần, nhu cầu tiêu dùng các loại bánh, kẹo đặc biệt
là bánh trung thu tăng cao; bên cạnh các cơ sở sản xuất, kinh doanh có uy tín,
sản phẩm bảo đảm chất lượng an toàn vẫn còn tình trạng một số tổ chức, cá nhân
sản xuất không tuân thủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, kinh doanh sản
phẩm có nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng. Để đảm bảo an toàn thực phẩm và
phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trong dịp Tết
Trung thu năm 2021, BCĐLNATTP huyện đề nghị các cơ quan, ban, ngành,
UBND các xã, thị trấn thực hiện các nội dung sau:
1. Tăng cường công tác truyền thông bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp
Tết Trung thu, lồng ghép với tuyên truyền thực hiện công tác phòng, chống dịch
Covid-19. Nội dung tuyên truyền cho các đối tượng như sau:
- Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm: Chấp hành nghiệm các
quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh,
bảo quản và lưu thông các sản phẩm thực phẩm. Tuyệt đối không được bán bánh
quá hạn sử dụng, bánh mốc. Yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh, lưu thông
sản phẩm thực phẩm chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
Covid-19 theo quy định.
- Đối với người tiêu dùng: Hướng dẫn việc lựa chọn, chế biến, bảo quản và
sử dụng thực phẩm an toàn; chỉ mua, sử dụng thực phẩm, phụ gia thực phẩm có
nhãn mác đầy đủ, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, không sử dụng phụ gia thực phẩm
ngoài danh mục, không đúng đối tượng, liều lượng theo quy định của Bộ Y tế;
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không sử dụng bánh đã mốc, hỏng. Lưu ý kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ và hạn sử
dụng khi mua sản phẩm thực phẩm qua hình thức trực tuyến.
- Thời gian truyền thông: đến hết ngày 30/9/2021.
2. Phòng văn hóa-TT, Trung tâm VH-TT-TT, Cổng thông tin GTĐT huyện
tăng cường thời lượng tuyên truyền về công tác bảo đảm ATTP trong dịp Tết
trung thu. Tăng cường tuyên truyền chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm,
kiến thức về lựa chọn, tiêu dùng thực phẩm an toàn; đưa tin các hoạt động đảm
bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2021; biểu dương tổ chức, cá
nhân thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; đưa tin, công khai tổ
chức, cá nhân vi phạm, sản phẩm không đạt tiêu chuẩn để cảnh báo cho cộng
đồng.
3. Các cơ quan: Văn phòng HĐND&UBND, Kinh tế-HT, Nông nghiệp và
PTNT, Đội quản lý thị trường số 2, Công an huyện, Trung tâm Y tế căn cứ tình
hình dịch Covid-19, xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra hoạt động của các cơ
sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại địa phương triển khai các hoạt động phù
hợp với tình hình thực tế để thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành việc
chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất,
kinh doanh thực phẩm theo lĩnh vực, phạm vi được phân công quản lý. Hoạt
động thanh tra, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào nhóm cơ
sở sản xuất, kinh doanh bánh, kẹo, chợ đầu mối, các mặt hàng thực phẩm phục
vụ Tết Trung thu, các nhóm sản phẩm có nguy cơ trên thị trường; tăng cường
kiểm tra tại các bếp ăn tập thể khu công nghiệp, bếp ăn tại các khu cách ly y tế
tập trung phòng chống dịch Covid-19. Trong quá trình thực hiện, các Đoàn
thanh tra, kiểm tra các ngành, các cấp cần có sự phối hợp chặt chẽ; tuân thủ
nguyên tắc xử lý chồng chéo theo quy định, đảm bảo không trùng lặp cơ sở
được kiểm tra; các hành vi vi phạm phải được xử lý nghiêm theo quy định và
công khai tên cơ sở, địa chỉ, loại sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông
tin đại chúng.
Thời gian tiến hành thanh tra đến hết ngày 30/9/2021.
4. Trung tâm Y tế chỉ đạo lực lượng y tế chuẩn bị phương án, đảm bảo
thường trực, phương tiện, vật tư, hóa chất để sẵn sàng cấp cứu và điều trị cho
bệnh nhân khi xảy ra ngộ độc thực phẩm; điều tra vụ ngộ độc thực phẩm, xác
định nguyên nhân gây ngộ độc, thực hiện các biện pháp phòng ngừa nguy cơ
gây ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm.
5. UBND các xã, thị trấn
Chỉ đạo tăng cường thời lượng tuyên truyền về công tác bảo đảm ATTP
trong dịp Tết trung thu. Tăng cường tuyên truyền chính sách pháp luật về an toàn
thực phẩm, kiến thức về lựa chọn, tiêu dùng thực phẩm an toàn; đưa tin các hoạt
động đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2021.
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Xây dựng Kế hoạch kiểm tra hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh
thực phẩm tại địa phương việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực
phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; kiểm tra phải có trọng tâm,
trọng điểm, tập trung vào nhóm cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh, kẹo, chợ đầu
mối, các mặt hàng thực phẩm phục vụ Tết Trung thu, các nhóm sản phẩm có
nguy cơ trên thị trường; kiểm tra tại các bếp ăn tập thể.
Phối hợp với các Đoàn thanh tra, kiểm tra các ngành, các cấp tránh chồng
chéo theo quy định, đảm bảo không trùng lặp cơ sở được kiểm tra; các hành vi
vi phạm phải được xử lý nghiêm theo quy định và công khai tên cơ sở, địa chỉ,
loại sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Trong quá trình triển khai, thực hiện các cơ quan, đơn vị chú ý tuân thủ
các quy định về phòng chống dịch Covid-19 phù hợp với tình hình thực tế. Kết
thúc đợt triển khai, báo cáo kết quả (theo biểu mẫu gửi kèm) về UBND huyện
(Văn phòng HĐND&UBND cơ quan thường trực BCĐLNATTP thuyện); địa
chỉ Email: phongytevinhtuong@gmail.com trước ngày 02/10/2021 để kịp thời
báo cáo UBND tỉnh, Ban chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh theo quy định./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để b/c);
- BCĐ LNATTP tỉnh;
- Các cơ quan liên quan;
- UBND các xã, thị trấn
- Thành viên BCĐ ATTP;
- Lưu: VT.
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