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V/v thực hiện Chương trình 
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     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                Lạng Sơn, ngày      tháng 10 năm 2019 

 

          Kính gửi: - Các phòng chuyên môn thuộc Sở; 

       - Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại; 

 - Phòng Kinh tế hạ tầng các huyện; 

 - Phòng Kinh tế Thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 321/TCCT-TTĐPT ngày 18/9/2019 của Tạp chí Công 

Thương về việc phối hợp thực hiện Chương trình hành động vì an toàn thực phẩm. 

 Để hưởng ứng Chương trình truyền thông về an toàn thực phẩm trong sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương năm 2019 với chủ đề “Hành 

động vì an toàn thực phẩm” nhằm mục đích tăng cường công tác tuyên truyền, 

thông tin chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên 

quan đến an toàn thực phẩm tới các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp, 

trung tâm thương mại... Sở Công Thương đề nghị các phòng chuyên môn, đơn vị 

trực thuộc Sở, phòng kinh tế và Hạ Tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố 

Lạng Sơn triển khai các nội dung như sau: 

1. Các phòng: Quản lý Công nghiệp, Thương mại 

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước, thực hiện nghiêm túc trong 

việc thẩm định hồ sơ, thẩm định thực tế đối với việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho 

tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm lĩnh vực công thương theo thẩm 

quyền. 

Tiếp tục tuyên truyền các quy định của pháp luật về công tác vệ sinh an toàn 

thực phẩm đến các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực quản lý, cấp phép. 

2. Văn phòng Sở, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại 

Thực hiện treo băng rôn, cổ động Chương trình tại trụ sở; đăng banner, bảng 

led hưởng ứng Chương trình trên trang web của Sở, Trung tâm có liên kết về trang 

web của Chương trình tại địa chỉ http://www.antoanthucphamhd.vn/. 

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố 

Tổ chức các hoạt động truyền thông “Hành động vì an toàn thực phẩm” vận 

động các hộ sản xuất, kinh doanh tại các chợ, trung tâm thương mại, doanh nghiệp 

trên địa bàn cam kết “Hành động vì an toàn thực phẩm” thông qua việc dán 

sticker/poster, tổ chức các hoạt động truyền thông “Tôi hành động vì an toàn thực 

phẩm”. 

4. Sở Công Thương đề nghị Phòng Kinh tế -Hạ tầng các huyện, Phòng Kinh 

tế thành phố; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các phòng chuyên môn, đơn vị 

thuộc Sở tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động sự kiện và các hoạt động trực 
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tuyến của Chương trình tại trang Web http://www.antoanthucphamhd.vn/ và trang 

Fanpage: Hành động vì an toàn thực phẩm. 

Kết quả triển khai thực hiện các phòng, đơn vị thuộc Sở; phòng Kinh tế và 

Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố báo cáo về Sở Công Thương trước 

ngày 24/10/2019 để tổng hợp báo cáo Tạp chí công thương trong Lễ công bố 

Chương trình “Hành động vì an toàn thực phẩm ngành Công Thương” 2019 – 

Xây dựng cộng đồng hành động vì an toàn thực phẩm. 

Phòng Quản lý Công nghiệp là đầu mối theo dõi, đôn đốc tình hình thực 

hiện và tổng hợp báo cáo theo yêu cầu. Thông tin liên hệ: Phòng Quản lý công 

nghiệp, số điện thoại: 02053.719.601. 

(Công văn số 321/TCCT-TTĐPT ngày 18/9/2019 của Tạp chí Công thương, 

các mẫu băng rôn, sticker/poster gửi kèm) 

Sở Công Thương đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện 

Chương trình hành động vì an toàn thực phẩm ngành Công Thương./. 

 
  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Website Sở (đăng tin); 

- Lưu: VT,QLCN(NVN). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

 

Đinh Kỳ Giang 
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