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V/v tiếp tục tăng cường bảo đảm 

ATTP Tết Trung thu năm 2022 
 

 

          

                          Kính gửi: Ban chỉ đạo Vệ sinh an toàn thực phẩm các xã, thị trấn. 
                                          

Ngày 24/8/2022, Ban chỉ đạo Vệ sinh an toàn thực phẩm huyện đã ban hành 

Kế hoạch số 102/KH-BCĐVSATTP về việc triển khai kiểm tra liên ngành về An 

toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu 2022. Theo đó, các địa phương đã xây 

dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác đảm bảo ATTP Tết trung thu năm 

2022 thuộc địa bàn quản lý. 

 Tuy nhiên, đến nay theo phản ánh của một số phương tiện thông tin đại 

chúng (Trang thông tin điện tử Báo mới…) vẫn có cảnh báo bánh trung thu bẩn, 

nhập lậu, trôi nổi, không rõ xuất xứ, vi phạm ATTP. Trước tình hình trên, Ngày 

07/9/2022, Sở Y tế tỉnh Nam Định ban hành Công văn số 1763/SYT-NVY về việc 

tiếp tục tăng cường bảo đảm ATTP Tết Trung thu năm 2022. 

 Để triển khai có hiệu quả công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn, Ban chỉ đạo 

Vệ sinh an toàn thực phẩm huyện yêu cầu Ban chỉ đạo Vệ sinh an toàn thực phẩm 

các xã, thị trấn phối hợp chỉ đạo triển khai một số nội dung sau:  

1. Tiếp tục thực hiện các văn bản của Ban chỉ đạo Vệ sinh an toàn thực 

phẩm huyện trong công tác đảm bảo ATTP Tết Trung thu năm 2022. 

 2. Tăng cường hoạt động kiểm tra các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, kinh 

doanh bánh trung thu; kịp thời truy xuất, thu hồi các sản phẩm không đảm bảo an 

toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và công khai tên cơ sở, địa chỉ, 

loại sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của 

pháp luật. Kết quả thực hiện báo cáo về Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP huyện 

(qua Trung tâm Y tế huyện, địa chỉ: Xã Cộng Hòa, huyện Vụ Bản, Email: 

Ttytvuban@gmail.com) để tổng hợp báo cáo UBND huyện và Ban chỉ đạo liên 

ngành tỉnh về VSATTP trước ngày 26/9/2022. 

 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Thành viên BCĐ VSATTP huyện; 

- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, YT. 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Đỗ Văn Kỳ 
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