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Kính gửi: 
  
 
- Các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND TP; 
- Ủy ban nhân dân các phường, xã; 
- Ban quản lý các chợ trên địa bàn Thành phố; 
- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn 
Thành phố. 

(Gọi chung là các đơn vị) 
 

Thực hiện Công văn số 2092/SCT-QLCN&KTATMT ngày 22 tháng 12 

năm 2022 của Sở Công Thương Cao Bằng về việc tuyên truyền các quy định về 

an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, để an toàn thực 

phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân 2023 phục vụ Nhân 

dân đón Tết, vui Xuân an toàn, bảo đảm sức khỏe, đồng thời đảm bảo phát triển 

và cạnh tranh lành mạnh giữa các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh góp phần 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn, 

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành công thương trên địa bàn Thành 

phố thực hiện một số nội dung sau:  

1. Chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (đặc biệt là các mặt 

hàng sử dụng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán như: bánh chưng, bánh 

khảo, các loại mứt, kẹo, rượu, ...) rà soát, đảm bảo các điều kiện:  

- Khu vực sản xuất thực phẩm phải được bố trí tại địa điểm không bị ảnh 

hưởng bởi động vật, côn trùng, vi sinh vật gây hại, ô nhiễm bụi, hóa chất độc 

hại, và có khoảng cách an toàn với các nguồn gây ô nhiễm khác. Các công đoạn 

sản xuất sản phẩm thực phẩm phải được bố trí theo nguyên tắc và quy trình chế 

biến một chiều từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm cuối cùng.  

- Trang thiết bị dụng cụ trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm 

được chế tạo bằng vật liệu không độc, không thôi nhiễm các chất độc hại, không 

gây mùi lạ hay làm biến đổi thực phẩm trong quá trình xử lý nguyên liệu, chế 

biến, đóng gói thực phẩm.  

- Sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, lưu giữ thông tin liên 

quan đến việc mua bán bảo đảm truy xuất được nguồn gốc, đảm bảo chất lượng; 
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sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến được phép sử dụng và đúng liều 

lượng, đúng đối tượng theo quy định trong sản xuất thực phẩm. Tuyệt đối không 

sử dụng nguyên liệu thực phẩm kém chất lượng, thực phẩm giả, không an toàn 

để sản xuất thực phẩm.  

- Người trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải được 

chứng nhận đủ sức khỏe và tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm; mang 

trang phục bảo hộ riêng, đội mũ, đi găng tay chuyên dùng, đeo khẩu trang và 

phải tuân thủ các quy định về thực hành vệ sinh như: giữ móng tay ngắn, sạch sẽ 

và không đeo nhẫn, đồ trang sức tay, đồng hồ; không được ăn uống, hút thuốc, 

khạc nhổ trong khu vực sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

 2. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu:  

- Hoạt động kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện. Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu công nghiệp, sản xuất rượu 

thủ công nhằm mục đích kinh doanh, bán buôn rượu, bán lẻ rượu phải có giấy 

phép theo quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 

2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu. Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ 

công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế 

biến lại phải đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã; Cá nhân sản xuất rượu thủ 

công không nhằm mục đích kinh doanh thực hiện đăng ký với Uỷ ban nhân dân 

cấp xã.  

- Cơ sở sản xuất rượu phải bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm 

như: Điều kiện về cơ sở vật chất; trang thiết bị dụng cụ sản xuất; nguồn nguyên 

liệu, phụ gia thực phẩm; công nhân trực tiếp sản xuất và chất lượng sản phẩm cơ 

sở sản xuất ra.  

3. Lựa chọn và treo khẩu hiệu tuyên truyền bảo đảm an toàn thực 

phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023 từ ngày 26 

tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 12 tháng 3 năm 2023 tại trụ sở chính hoặc 

địa điểm sản xuất, kinh doanh của đơn vị với các nội dung sau  

- Vì sức khỏe người tiêu dùng, hãy sản xuất ra những sản phẩm thực phẩm 

chất lượng, an toàn. 

- Vì quyền lợi người tiêu dùng, hãy đấu tranh với các hành vi vi phạm an 

toàn thực phẩm. 

- Không lạm dụng rượu, bia để Tết Quý Mão trọn niềm vui.  

- Không uống rượu khi không biết rõ nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm. 

- Đảm bảo an toàn thực phẩm, đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ để tăng cường 

sức khỏe, phòng chống bệnh tật.   
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Căn cứ nội dung trên, đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện 

nhằm góp phần đảm bảo sức khỏe Nhân dân đón Tết an toàn./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Sở Công Thương Cao Bằng; 

- CT, các PCT UBND Thành phố; 

- Văn phòng HĐND&UBND TP; 

- Phòng Kinh tế TP; 

- Trang thông tin điện tử Thành phố; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huệ Chi 
 


		2023-01-04T18:34:07+0700


		2023-01-05T09:40:53+0700


		2023-01-05T09:40:53+0700


		2023-01-05T09:40:53+0700




