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

Thực hiện Công văn số 1540/VP-KT của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng 

Sơn ngày 24/04/2021, Về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT về quản lý, kiểm soát an toàn thực phẩm sản xuất kinh doanh đồ ăn 

chay. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện và 

thành phố, các sở, ngành liên quan phối hợp triển khai, thực hiện một số 

nội dung sau: 

1. Phổ biến quy định pháp luật, hướng dẫn, tập huấn cho các tổ 

chức, doanh nghiệp, người sản xuất, kinh doanh thực phẩm chay. 

Không dùng hóa chất, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến ngoài danh mục 

được phép sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định 

của Bộ Y tế. Chỉ sử dụng hóa chất, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến được 

phép sử dụng và đúng liều lượng quy định; 

Đảm bảo điều kiện vệ sinh công nghiệp, vệ sinh công nhân, xây 

dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm dựa trên HACCP, 

đặc biệt lưu ý kiểm soát chặt chẽ tại công đoạn tiệt trùng (thời gian, nhiệt 

độ tiệt trùng), ghép mí, điều kiện bảo quản, vận chuyển, bán buôn, bán lẻ 

sản phẩm; 

Đẩy mạnh tập huấn nâng cao nhận thức về vệ sinh an toàn thực 

phẩm cho chủ cơ sở, người sản xuất, kinh doanh thực phẩm nói chung và 

thực phẩm chay nói riêng. Thiết kế, in ấn, cấp phát tờ rơi tuyên truyền về 

an toàn thực phẩm. 

2. Tuyên truyền, phổ biến đến người tiêu dùng những lưu ý trong 

việc lựa chọn thực phẩm nói chung, thực phẩm chay nói riêng có nguồn 

gốc xuất xứ rõ ràng và chỉ mua, sử dụng sản phẩm được bảo quản đúng 

như công bố trên nhãn của nhà sản xuất (về nhiệt độ, cách thức bảo quản 

sản phẩm, hạn sử dụng và hướng dẫn sử dụng thực phẩm an toàn…). Đẩy 

mạnh vai trò của người dân trong việc tố cáo, tố giác các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh, buôn bán, sử dụng thực phẩm chay không đảm bảo vệ sinh an 

toàn thực phẩm. 

3. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm chay từ khâu nguyên liệu, sơ chế, chế biến, bảo quản, 

vận chuyển và bày bán sản phẩm; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Các trường hợp phát 



hiện vi phạm cần thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại 

chúng để người tiêu dùng biết không mua, tiêu thụ sản phẩm không bảo 

đảm an toàn thực phẩm. Đưa các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, buôn 

bán kinh doanh đạt đủ điều kiện về an toàn thực phẩm lên các sàn giao 

dịch nông nghiệp, trang web thực phẩm an toàn…để cho người tiêu dùng 

biết và sử dụng. 

( Kèm theo Công văn số 2154/BNN-QLCL ngày 14/4/2021 của Bộ nông 

nghiệp và PTNT, Công văn số 1540/VP-KT ngày 24/4/2021 của Văn 

phòng UBND tỉnh Lạng Sơn). 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố, các sở, ngành liên quan triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh ( B/c); 

- Các Sở Y tế, Công thương   (P/h); 

- Cục QLTT tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chi cục QLCL-NLS và TS; 

- Phòng NN và PTNT các huyện, Kinh tế TP; 

- Lưu VT, CL. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Thịnh 
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