
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______ __________________________________ 

Số:         /SYT-NVYD 
V/v bảo đảm an toàn thực phẩm, 

phòng,chống ngộ độc thực phẩm 

trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên 

đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 

2021. 

             Lạng Sơn, ngày      tháng 01 năm 2021 

     

       Kính gửi:  

- Chi cục An toàn thực phẩm; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật;- 

- Văn phòng UBND-HĐND các huyện, thành phố; 

    - Trung tâm Y tế các huyện, thành phố.  
                                         

 Thực hiện Văn bản số 2985/ATTP-NĐTP  ngày 24/12/2020 của Cục An 

toàn thực phẩm - Bộ Y tế về việc bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ 

độc thực phẩm trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội 

Xuân 2021. 

Để đảm bảo an toàn thực phẩm trong mùa Đông Xuân, Tết Nguyên đán 

Tân Sửu và Lễ hội Xuân năm 2021, phục vụ nhân dân đón Tết, vui Xuân an 

toàn, lành mạnh; đảm bảo công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm (NĐTP), 

xử lý kịp thời khi có sự cố an toàn thực phẩm (ATTP) xảy ra trong dịp Tết 

Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021, Sở Y tế đề nghị các đơn vị trực 

thuộc Sở Y tế và Văn phòng UBND-HĐND các huyện, thành phố tâp̣ trung triển 

khai các nội dung sau: 

1. Bám sát mục tiêu, yêu cầu, nội dung của Kế hoạch số 92/KH-BCĐ 

ngày 24/12/2020 của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh 

Lạng Sơn về việc triển khai công tác bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán Tân Sửu 

và mùa Lễ hội Xuân 2021 để xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức triển khai các 

công tác đảm bảo ATTP, phòng chống NĐTP và bệnh truyền qua thực phẩm 

trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021 tại địa phương.  

2. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai hoạt động thông 

tin, truyền thông về an toàn thực phẩm cho các nhóm đối tượng trước, trong và 

sau Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021. Huy động mọi nguồn 

lực, hình thức, phương tiện truyền thông thích hợp, tập trung tuyên truyền các 

biện pháp bảo đảm toàn thực phẩm, vệ sinh ăn uống, vệ sinh cá nhân nhằm nâng 

cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen không bảo đảm an toàn thực phẩm 

trong lựa chọn, bảo quản, chế biến và sử dụng thực phẩm; chú trọng đặc biệt các 

biện pháp phòng, chống ngộ độc do sử dụng rượu không an toàn và việc lạm 

dụng rượu trong dịp Tết Nguyên đán, Lễ hội. 

3. Tổ chức, triển khai hoạt động thanh tra, kiểm tra liên ngành đối với các 

cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tâp̣ trung vào các cơ sở chăn nuôi, cơ sở 



 

 

giết mổ gia súc, gia cầm, các chợ đầu mối, siêu thị; cơ sở sản  xuất,  kinh  doanh 

thịt, cá, rau, củ, quả, trà, mứt, bánh, keọ, rươụ, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ 

chế biến, cơ sở sản xuất, kinh doanh nước giải khát, nước đá; cơ sở kinh doanh 

dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố. Nội dung thanh tra, kiểm tra 

tập trung vào chất lượng, an toàn sản phẩm, hạn sử dụng, nguồn gốc nguyên 

liệu, sản phẩm thưc̣ phẩm, việc công bố tiêu chuẩn sản phẩm, ghi nhãn sản 

phẩm, nguyên liêụ, phu ̣gia sử dụng để sản xuất, chế biến thực phẩm, điều kiện 

sản xuất thực phẩm và quảng cáo thực phẩm. 

 4. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát ATTP đối với các cơ sở chế 

biến suất ăn sẵn, bếp ăn tâp̣ thể, trường học và kinh doanh dic̣h vu ̣ăn uống tập 

trung trên địa bàn quản lý. Kiên quyết xử lý nghiêm và đình chỉ hoạt động đối 

với các cơ sở không bảo đảm điều kiện ATTP, cơ sở không có Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện ATTP (thuộc đối tượng phải cấp). Sẵn sàng kế hoạch, phương án, 

lực lượng và trang thiết bị để triển khai hiệu quả các biện pháp xử lý, khắc phục 

hậu quả khi xảy ra sư ̣cố về ATTP, NĐTP trên địa bàn. 

 5. Phát hiện sớm các hành vi vi phạm về ATTP, kiên quyết xử lý nghiêm 

các  hành vi và sản phẩm vi phạm về ATTP theo đúng quy điṇh  của  pháp luật. 

Đình chỉ hoạt động, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh và chuyển cơ quan điều tra truy tố trước pháp 

luật những cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm nghiêm trọng, tái 

diễn. Công khai các hành vi vi phaṃ, kết quả xử lý vi phạm của tổ chức, cá nhân 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên các phương tiêṇ thông tin để cảnh báo kịp 

thời người sản xuất, kinh doanh và cho côṇg đồng. 

 Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện và báo cáo theo quy định./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Lưu: VT, NVYD(TMC).                

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lý Kim Soi 
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