UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 527/UBND-KGVX

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 12 năm 2017

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường kiểm tra, xử lý
nghiêm các vi phạm về an toàn thực
phẩm trong sản xuất, kinh doanh
đậu hũ và chả chay

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Y tế;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Công an tỉnh.

Thời gian qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình
trạng một số cơ sở sản xuất đậu hũ, chả chay trên địa bàn tỉnh sử dụng hóa chất
ngoài danh mục cho phép trong quá trình sản xuất sản phẩm. Để đảm bảo an
toàn thực phẩm đối với sản phẩm đậu hũ và chả chay lưu thông trên địa bàn
Tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:
1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở
Y tế, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tăng cường tổ chức thanh kiểm tra an
toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh đậu hũ và chả chay trên địa bàn Tỉnh,
kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm và công khai thông tin vi phạm trên
các cơ quan báo, đài địa phương;
2. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo, đài địa phương
phối hợp với ngành Y tế đẩy mạnh thông tin, truyền thông nâng cao ý thức,
trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh đậu hũ và chả chay, chỉ sử dụng
phụ gia thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm theo quy định tại
Thông tư số 27/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 của Bộ Y tế về hướng dẫn quản
lý phụ gia thực phẩm; tuyên truyền kịp thời, chính xác đến người dân các thông
tin liên quan, tránh gây dư luận xấu về vấn đề nêu trên.
Yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt nội dung chỉ đạo của Uỷ ban nhân
dân Tỉnh./.
Nơi nhận:
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Như trên;
KT. CHỦ TỊCH
- CT và các PCT UBND tỉnh;
PHÓ CHỦ TỊCH
- Lãnh đạo VP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC/KGVX.Ntn.
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