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Kính gửi:  Ban Chỉ đạo liên ngành về Vệ sinh an toàn thực phẩm 

các xã, thị trấn. 

Thực hiện Công văn số 1497/BCĐ-ATTP ngày 19/9/2019 của Ban Chỉ đạo 

liên ngành về Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường công 

tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm.  

Để đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý kịp thời các hành vi vi 

phạm liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần tích cực đưa hoạt động 

kinh doanh trong lĩnh vực an toàn thực phẩm vào ổn định, giảm thiểu ngộ độc do 

tiêu dùng thực phẩm không an toàn. Ban Chỉ đạo liên ngành về Vệ sinh an toàn 

thực phẩm (VSATTP) huyện đề nghị Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP các xã, 

thị trấn tập trung chỉ đạo triển khai các nội dung sau:  

1. Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 21 tháng 01 năm 2019 

của Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP huyện, kế hoạch thanh tra, kiểm tra, hậu 

kiểm an toàn thực phẩm năm 2019. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử 

lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm trên địa bàn. Trong 6 tháng cuối năm, 

tăng 10% số cơ sở được kiểm tra, thanh tra so với 6 tháng đầu năm. 

2. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, kết hợp đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm để nâng 

cao trách nhiệm, lương tâm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

3. Thông báo kịp thời về những cơ sở, sản phẩm vi phạm, không bảo đảm 

ATTP để người dân biết, lựa chọn thực phẩm an toàn. 

Nhận được Công văn này đề nghị Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP các 

xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 
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