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V/v tăng cường công tác 

phòng, chống ngộ độc do 

độc tố tự nhiên 

 

 

 

Kính gửi:  

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 3029/SYT-NVYD, ngày 26 tháng 10 năm 2020 

của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường công tác phòng chống ngộ độc do 

độc tố tự nhiên. Để chủ động bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc 

do độc tố tự nhiên trong thời gian tới, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị; 

UBND các xã, thị trấn khẩn trương thực hiện một số nội dung sau: 

1. Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp với Phòng Nông nghiệp 

và PTNT huyện và các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn: 

- Tăng cường giám sát, triển khai các giải pháp kiểm soát an toàn thực 

phẩm trong thu hái, đánh bắt, tiêu dùng sản phẩm nông, lâm, thủy sản có nguồn 

gốc tự nhiên và phòng chống ngộ độc thực phẩm do độc tố tự nhiên trong động 

vật, thực vật theo đặc điểm vùng miền, đặc biệt đối với các đối tượng nguy cơ 

cao phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; huy động sự tham gia của các 

cấp chính quyền, đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn.  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức an toàn thực phẩm 

và biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm do độc tố tự nhiên cho cộng đồng, 

đặc biệt khuyến cáo người dân tuyệt đối không thu hái, đánh bắt, kinh doanh, sử 

dụng các động, thực vật độc như: Nấm độc, côn trùng lạ, độc (nếu sử dụng côn 

trùng thông thường phải chế biến, sơ chế bảo đảm an toàn thực phẩm trước khi 

ăn), cá nóc, sò biển, ốc lạ, quả lạ... Tập trung chú trọng đối với đồng bào vùng 

dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Khi xuất hiện các triệu chứng ngộ độc cần 

đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu, điều trị kịp thời.  

2. Trung tâm Y tế huyện: 

 Chuẩn bị sẵn sàng các phương án, lực lượng thường trực, phương tiện, vật 

tư, hóa chất để kịp thời khắc phục, giảm thiểu ảnh hưởng khi có ngộ độc xảy ra.    

(Có Công văn số 3029/SYT-NVYD, ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Sở Y 

tế tỉnh Lạng Sơn trên hệ thống iOffice) 
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UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn nghiêm 

túc triển khai thực hiện./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Trường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, các Phó Chánh VP HĐND&UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: Văn thư. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Ngọ Quang Khải 
 

 

 

 

 


		2020-11-06T07:37:02+0700




