
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    

Số:        /SNN-QLCL 
 

V/v tăng cường công tác đảm bảo 

ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 9 năm 2022 

 

Kính gửi:  - Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản; 

 - Chi cục Trồng trọt bảo vệ thực vật; 

                            - UBND các huyện, thành phố. 

   

 Thực hiện công văn số 1231/QLCL-CL2 ngày 21/9/2022 của Cục Quản lý 

chất lượng nông lâm sản và thủy sản, về việc điều tra xác minh các nội dung báo chí 

đưa tin trong đó có hiện tượng vi phạm các quy định của pháp luật về an toàn thực 

phẩm, ghi nhãn hàng hóa, truy xuất nguồn gốc gây ảnh hưởng đến sức khỏe và 

quyền lợi người tiêu dùng. 

 Để ngăn chặn, phòng ngừa các vi phạm nêu trên, Sở Nông Nghiệp và PTNT 

Lạng Sơn đề nghị các Chi cục: Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản; 

Trồng trọt bảo vệ thực vật; UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện một 

số nội dung như sau: 

  Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về 

đảm bảo an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa, bảo 

vệ quyền lợi người tiêu dùng… 

  Lưu ý kết hợp kiểm tra nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, ghi nhãn hàng hóa 

trong các hoạt động thẩm định, thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch. Tổ chức thanh tra 

đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm. Khi phát hiện vi phạm cần tổ chức điều tra, truy 

xuất, thu hồi, xử lý hàng hóa vi phạm và các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy 

định của pháp luật hiện hành. 

 Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các đơn vị thuộc Sở, UBND các huyện, 

thành phố quan tâm thực hiện./. 

 

Nơi nhận:              
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng TS và KTTH;  

- Lưu: VT 
                                                          

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Thịnh 
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