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Tràng Định, ngày 12 tháng 01 năm 2022 
V/v tăng cường công tác đảm 

bảo an toàn thực phẩm, phòng 

chống cháy nổ trước, trong và 

sau dịp Tết Nguyên đán  

Nhâm Dần 2022 

 

 

 

   Kính gửi:    UBND các xã, thị trấn. 

  
 

 Thực hiện Công văn số 46/SCT-QLCN ngày 10/01/2022 của Sở Công 

Thương về việc tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống 

cháy nổ trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán; Kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 

05/01/2022 của Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP huyện Tràng Định về triển 

khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa 

Lễ hội Xuân 2022 trên địa bàn huyện. 

Nhằm thực hiện tốt công tác đảm bảo ATTP lĩnh vực ngành Công Thương 

quản lý, tăng cường công tác an toàn, phòng chống cháy nổ dịp trước, trong và 

sau dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dân 2022, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, 

thị trấn triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kế hoạch triển khai công tác bảo đảm 

ATTP dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mua Lễ hội Xuân 2022 trên địa bàn,  

2. Lãnh đạo, chỉ đạo Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm 

xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra việc duy trì, 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 các sản phẩm thực phẩm được tiêu thụ 

mạnh trong dịp Tết Nguyên đán như bánh, mứt, kẹo, rượu, bia, nước giải khát 

tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn… tuyên truyền, hướng dẫn các cơ 

sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc ngành Công Thương quản lý trên địa 

bàn hoàn thiện các điều kiện sản xuất, kinh doanh theo quy định. Chỉ đạo xử lý, 

ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm các điều kiện đảm bảo an toàn thực 

phẩm.  

3. Thành lập các đoàn kiểm tra (mời các đơn vị chức năng tham gia) tiến 

hành kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực 

ngành Công thương quản lý đối với các nội dung như: Giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với cơ sở thuộc diện phải cấp giấy); Giấy 

cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm; công bố hợp quy/phù hợp quy định ATTP; 

đăng ký bản tự công bố sản phẩm; Ghi nhãn sản phẩm, phụ gia, chất hỗ trợ chế 

biến thực phẩm; Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, 
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chế biến, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển; Chất lượng sản phẩm, nguồn gốc 

xuất xứ, hạn sử dụng, lưu mẫu… 

4. Tăng cường hoạt động tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc các doanh 

nghiệp sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ngành Công Thương trên địa bàn tự 

chủ động kiểm tra, rà soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác 

an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; Kiểm tra các hệ thống báo 

cháy, chữa cháy, phương tiện chữa cháy về số lượng, chất lượng; Duy trì, đảm 

bảo nguồn nước dự trữ đề chữa cháy và các điệu kiện đảm bảo an toàn khác tại 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh. 

5. UBND các xã, thị trấn căn cứ Kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 

05/01/2022 của Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP huyện Tràng Định và Công 

văn này xây dựng văn bản triển khai công tác bảo đảm ATTP, phòng, chống 

cháy nổ dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Mùa Lễ hội Xuân 

2022 trên địa bàn quản lý; văn bản triển khai, thực hiện gửi về UBND huyện 

(qua phòng Kinh tế và Hạ tầng) trước ngày 17/01/2022. 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực 

hiện; Báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua phòng Kinh tế và Hạ 

tầng) trước ngày 07/02/2022 để tổng hợp, báo cáo Sở Công Thương theo quy 

định (theo mẫu báo cáo gửi kèm)./.  

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên;    
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, các Phó CVP HĐND&UBND huyện; 

- Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện;   

- Lưu: Văn thư. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Hướng Duy Tùng 
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