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                  Kính gửi:                      

                                  - Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

     - Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; 

                                  - Đội Quản lý thị trường số 4 (Tổ công tác địa bàn Hữu Lũng); 

   - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1250/SCT-QLCN ngày 01/9/2021 của Sở Công thương 

tỉnh Lạng Sơn về việc phối hợp tăng cường các hoạt động quản lý về ATTP dịp tết 

Trung thu năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Để đảm bảo ATTP cho người dân 

trong dịp Tết Trung thu trên địa bàn, UBND huyện Hữu Lũng đề nghị các cơ quan, 

đơn vị, UBND các xã, thị trấn thưc̣ hiêṇ tốt một số nội dung sau: 

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

Phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra 

liên ngành về an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo 

liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm cấp huyện.  

2. Đội quản lý thị trường số 4 (Tổ công tác địa bàn huyện Hữu Lũng) 

- Tăng cường các hoạt động kiểm tra chuyên đề, đột xuất việc chấp hành pháp 

luật an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách 

nhiệm của ngành Công Thương quản lý; chú troṇg kiểm tra viêc̣ lưu thông các sản 

phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt 

hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết Trung thu năm 2021 như: Bánh 

trung thu, các sản phẩm dạng bánh, mứt, kẹo, sữa, rượu, bia, nước giải khát...; xử lý 

nghiêm việc kinh doanh các loại sản phẩm thực phẩm giả, nhập lậu, không rõ nguồn 

gốc, xuất xứ, không đủ các điều kiện lưu thông trên thị trường... 

- Phối hợp tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp 

luật về an toàn thực phẩm, vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ thực hiện 

ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định.  

3. UBND các xã, thị trấn 
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- Tăng cường công tác kiểm tra thực hiện các điều kiện an toàn thực phẩm đối 

với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành Công Thương quản 

lý, chú trọng nhóm các sản phẩm thực phẩm được tiêu thụ nhiều trong dịp Tết Trung 

thu như bánh, mứt, kẹo, rượu, bia, nước giải khát….. 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh 

thực phẩm trên địa bàn đối với chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, người lao động có liên 

quan trực tiếp đến an toàn thực phẩm trong lĩnh vực Công thương nhất là các cơ sở 

sản xuất, kinh doanh các mặt hàng bia, rượu, nước giải khát, bánh kẹo, bánh trung 

thu... 

- Hướng dẫn các hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện tốt các quy 

định về ATTP và ký cam kết đảm bảo điều kiện ATTP theo đúng quy định.  

Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng đề nghị các cơ quan đơn vị, UBND các xã, 

thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- CT, các PCT (KT) UBND huyện; 

- Lưu: VT, KT&HT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Thị Hạnh 
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