
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Số              /SNN-QLCL 
V/v tăng cường các biện pháp kiểm tra, 

giám sát, phòng chống ngộ độc thực phẩm 

do độc tố tự nhiên 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày     tháng 4 năm 2021 
 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 
 

Thực hiện công văn số 393/QLCL-CL2 ngày 01/ 4/ 2021 của Cục 

Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, về việc tăng cường các 

biện pháp kiểm tra, giám sát, phòng chống ngộ độc thực phẩm do độc tố 

tự nhiên. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố 

chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trên địa bàn quản lý thực hiện một số 

nội dung sau: 

1. Tăng cường thông tin, truyền thông và hướng dẫn người dân 

tuyệt đối không thu hái, đánh bắt, kinh doanh, sử dụng động, thực vật có 

chứa độc tố tự nhiên như nấm độc, côn trùng, ốc, cua, rau quả lạ,… 

Trong đó chú trọng và có biện pháp tuyên truyền phù hợp đối với đồng 

bào dân tộc thiểu số ở các xã vùng sâu, vùng xa.  

2. Tăng cường kiểm tra, giám sát, cảnh báo người dân, cơ sở sản 

xuất kinh doanh không thu hái, đánh bắt, sơ chế, chế biến, kinh doanh 

các loài động vật, thực vật rủi ro cao chứa độc tố tự nhiên.  

(Gửi kèm theo CV số 393/QLCL-CL2 ngày 01/4/2021 của Cục 

QLCLNLS và thủy sản) 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố phối 

hợp, quan tâm chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng Thủy sản KTTH; 

- Chi cục QLCL NLS và TS; Chi cục TT và BVTV; Chi 

cục CN và Thú y; TT . khuyến nông; 

- Lưu. VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Thịnh 
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