
 

Kính gửi:    
- Các Nhà thuốc, Quầy thuốc, cơ sở kinh doanh thực phẩm 
chức năng trên địa bàn huyện; 
- Cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện; 
- UBND các xã, thị trấn. 

 

 

Thực hiện Công văn số 245/ATTP-NV, ngày 07/6/2022 của Chi cục 

ATVSTP tỉnh Lạng Sơn về việc cảnh báo mẫu sản phẩm thực phẩm có chứa chất 

cấm; Văn phòng HĐND và UBND huyện yêu cầu: 

1. Các Nhà thuốc, Quầy thuốc, cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện thực 

hiện theo đúng nội dung yêu cầu tại công văn nêu trên. 

2. UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền đến người tiêu 

dùng biết và cảnh báo người tiêu dùng không mua, sử dụng sản phẩm có thông 

tin như trên; thực hiện kiểm tra, giám sát các cơ sở trên địa bàn quản lý, báo cáo 

kết quả thu hồi, xứ lý (nếu có) về Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

(Có Công văn số 245/ATTP-NV, ngày 07/6/2022 của Chi cục ATVSTP tỉnh 

Lạng Sơn trên hệ thống iOfice và photo gửi các cơ sở) 

Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo đến UBND các xã, thị 

trấn, các cơ sở biết và nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;   

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;                                                                                 

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

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Lưu: Văn thư.  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
La Văn Dương 

 

 

 

UBND HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 

VĂN PHÒNG HĐND&UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:   /VPHĐND&UBND 
 

Tràng Định, ngày    tháng 6 năm 2022 
 

V/v cảnh báo mẫu sản phẩm 

thực phẩm có chứa chất cấm 
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