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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 Số:         /UBND-KTHT 

V/v tăng cường phòng chống ngộ 

độc rượu. 

 

Ý Yên, ngày       tháng 8 năm 2022 

 
 

                          Kính gửi:  

- UBND các xã, thị trấn.; 

- Phòng Kinh tế và hạ tầng; 

- TT Văn hóa thông tin và thể thao; 

- Đội quản lý thị trường. 
 

Trong thời gian vừa qua trên cả nước liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc rượu, bia;  

đặc biệt trong khoảng thời gian từ ngày 5/8 đến ngày 7/8/2022, tại thành phố Hồ Chí 

Minh đã có13 trường hợp ngộ độc methanol sau khi uống rượu và đã khiến 02 người 

chết và 11người đang phải nằm viện điều trị.  
 

 Thực hiện công văn số 829/SCT-KTATMT ngày 10/8/2022 của Sở Công 

thương về việc tăng cường phòng chống ngộ độc rượu; 

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010; Luật phòng chống tác hại 

của rượu, bia số 44/2019/QH14 ngày 14/6/2019; Nghị định 15/2018/NĐ-CP  ngày 

02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn 

thực phẩm; Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/7/2017 của Chính phủ về kinh 

doanh Rượu;  

Căn cứ Quyết địnhsố 14/2022/QĐ-UBND ngày  19/5/2022 của UBND tỉnh 

Nam Định ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc 

trách nhiệm của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

Để phòng chống ngộ độc rượu, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn; 

các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Đối với UBND các xã, thị trấn:  

- Tuyên truyền tới người dân sử dụng các loại bia rượu có nguồn gốc, thành 

phần, đảm bảo chất lượng và không sử dụng quá liều lượng cho phép; không uống 

rượu khi không rõ nguồn gốc, xuất xứ và tiêu chuẩn chất lượng rượu. Không uống 

rượu khi đang đói, mệt hoặc đang uống thuốc điều trị... 

-  Tổ chức kiểm tra, rà soát, yêu cầu tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản 

phẩm rượu phải có giấy phép và tuân thủ các quy định của pháp luật về sản xuất, 

kinh doanh rượu. Không sản xuất, kinh doanh rượu không đảm bảo an toàn như: 

rượu pha chế từ cồn công nghiệp chứa methanol, rượu pha chế từ nguyên liệu không 

bảo đảm chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ và nhãn mác. 



- Khi phát hiện vi phạm, xử lý theo đúng quy định của pháp luật, tuyệt đối 

không để các sản phẩm rượu không bảo đảm an toàn thực phẩm, không có nguồn gốc 

xuất xứ rõ ràng lưu thông trên thị trường. 

- Đối với các hộ gia đình sản xuất rượu nhằm mục đích tiêu dùng tại chỗ: 

UBND xã, thị trấn tổng hợp, báo cáo UBND huyện (qua phòng Kinh tế và Hạ tầng). 

Đồng thời yêu cầu các hộ gia đình phải thực hiện: “Đăng ký cam kết đảm bảo an 

toàn thực phẩm”, có xác nhận của UBND huyện. 

2. Các cơ quan, đơn vị liên quan: 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Thực hiện cấp Giấy phép bán lẻ rượu; Giấy phép 

sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh; Tham mưu UBND huyện xác 

nhận Bản đăng ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm của các cơ sở không thuộc 

diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP. 

- Trung tâm văn hóa thông tin và Thể thao: Tuyên truyền, đăng tải các bài viết 

liên quan đến tác hại của việc sử dụng rượu, đặc biệt là rượu pha chế từ cồn công 

nghiệp chứa methanol, rượu pha chế từ nguyên liệu không bảo đảm chất lượng, 

không rõ nguồn gốc, xuất xứ và nhãn mác. 

- Đội quản lý thị trường: Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp 

sản xuất kinh doanh rượu không phép, rượu giả, rượu không rõ nguồn gốc, xuất xứ 

và nhãn mác. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 
 

Trần Bình Định 
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