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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:           /SYT-TTra 

V/v tăng cường thanh tra 

ATTP dịp Tết Nguyên đán 

Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân 

2018 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng       năm 2018 

 Kính gửi:  
- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; 
- Phòng Y tế huyện / thành phố. 

Thực hiện chỉ đạo tại văn bản số 985/TTrB-P1, ngày 28/12/2017 của 

Thanh tra  Bộ Y tế, về việc tăng cường thanh tra về ATTP trong dịp Tết Nguyên 

đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân 2018; Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trên phối 

hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung sau: 

- Tăng cường công tác thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp 

luật về ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tập trung vào các cơ 

sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp 

Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân như bánh kẹo, mứt, rượu, bia, nước giải khát, 

phụ gia thực phẩm,… 

- Kịp thời phát hiện những sơ hở, yếu kém trong công tác quản lý nhà 

nước về ATTP, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp 

luật (quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định số 

81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính, đặc biệt là Nghị định số 

97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 05/10/2017). 

- Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp 

luật, các kiến thức về bảo đảm ATTP. Thực hiện công khai rộng rãi trên phương 

tiện thông tin đại chúng các trường hợp vi phạm để cảnh báo cho cộng đồng.  
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 - Phòng Y tế huyện / thành phố gửi báo cáo kết quả thanh tra về Chi cục 

An toàn vệ sinh thực phẩm; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tổng hợp báo 

cáo, gửi Sở Y tế (Thanh tra Sở).  

Trong quá trình thanh tra, xử lý các vi phạm nếu có khó khăn, vướng mắc 

kịp thời báo về Sở Y tế (Thanh tra Sở) để được hướng dẫn giải quyết. 

Nhận được văn bản này, yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện./. 

(Đính kèm văn bản 985/TTrB-P1, ngày 28/12/2017, của Thanh tra  Bộ Y tế). 

Nơi nhận: 
-Như trên (thực hiện); 
-Thanh tra-BYT (b/c); 
-UBND huyện, TP (phối hợp); 
-GĐ, các PGĐ Sở Y tế; 
-Đăng Website Sở Y tế; 
-Lưu: VT,TTra. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 


		2018-01-03T21:57:50+0000
	thainv@soyte.baria-vungtau.gov.vn
	Bkav Signature


		2018-01-05T08:58:10+0000
	nhanpt@soyte.baria-vungtau.gov.vn
	Bkav Signature




