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Kính gửi:  

- Các thành viên Ban chỉ đạo 389 huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Ban Quản lý các chợ trên địa bàn huyện. 
 

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 06/01/2021 của Chủ tịch 

UBND huyện Quảng Xương về việc tổ chức đón Tết nguyên đán Tân Sửu năm 

2021, Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 04/02/2021 của UBND huyện Quảng 

Xương về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid 19; 

để đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu trên địa bàn huyện được ổn định 

trong dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán và ứng phó với diễn biến phức tạp 

của dịch Covid 19; đặc biệt là đảm bào vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết 

nguyên đán; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Ban chỉ đạo 389 huyện; UBND các 

xã, thị trấn; Ban quản lý các chợ trên địa bàn huyện và các ngành, đơn vị có liên 

quan thực hiện tốt một số nội dung sau đây: 

1. Ban Chỉ đạo 389: 

- Khẩn trương triển khai và duy trì thường xuyên liên tục các công tác 

kiểm tra, kiểm soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn, xử 

lý nghiêm các hành vi vi phạm về ATTP, các hành vi găm hàng nhằm mục 

đích trục lợi. 

2. UBND các xã, thị trấn: 

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về an toàn thực phẩm dịp 

Tết nguyên đán; vận động, tuyên truyền các cơ sở sản xuất, kinh doanh chấp 

hành nghiêm túc các quy định về ATTP, không bày bán các sản phẩm không rõ 

nguồn gốc, không đảm bảo an toàn thực phẩm, không găm hàng, ép giá; 

- Tổ chức triển khai công tác kiểm tra theo kế hoạch về ATTP tại các cơ 

sở sản xuất, kinh doanh đặc biệt là các tiểu thương kinh doanh thực phẩm tại 

chợ trên địa bàn; đảm bảo theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 

18/08/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm về ATTP hoạt động của các thương nhân kinh doanh thực phẩm thuộc 

trách nhiệm quản lý cấp trên và các thương nhân kinh doanh các sản phẩm sản 

xuất từ ngoài địa phương mình, kịp thời phải ánh hoặc phối hợp với đơn vị, địa 

phương khác kiểm tra, xử lý. 



- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác cấp giấy truy xuất nguồn gốc 

thực phẩm đối với các thực phẩm được sản xuất tại địa phương và kiểm tra, 

giám sát chặt chẽ về nguồn gốc các sản phẩm được các tiểu thương mang đến 

từ địa phương khác. 

- Nắm bắt thông tin, ngăn chặn kịp thời hoặc báo cáo cơ quan có thẩm 

quyền các hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh và Tết nguyên đán để tăng giá, 

ép giá, thu lời bất chính. 

 - Phối hợp với Ban quản lý các chợ tiếp tục duy trì, nâng cao các tiêu chí 

chợ an toàn thực phẩm đối với các chợ đã được công bố hợp chuẩn; đối với các 

chợ chưa được công bố hợp chuẩn, thực hiện các biện pháp vừa đảm bảo 

ATTP dịp Tết nguyên đán vừa tiến tới hoàn thiện xây dựng chợ an toàn thực 

phẩm theo Tiêu chuẩn TCVN 11856:2017. 

3. Ban quản lý các chợ trên địa bàn huyện: 

- Vận động các doanh nghiệp, tiểu thương kinh doanh hàng hóa thiết yếu 

trong chợ chủ động tăng nguồn hàng hóa dự trữ, cam kết bình ổn giá háng hóa 

trong thời gian tới. 

- Tuyên truyền, giám sát chặt chẽ hoạt động của các tiểu thương kinh 

doanh thực phẩm trong chợ, kịp thời phản ánh báo cáo đến cơ quan có thẩm 

quyền xử lý các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm. 

Nhận được công văn này, đề nghị các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc 

triển khai thực hiện có hiệu quả./. 

 
Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, KTHT. 

   
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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