
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT 
 

Số:          /SNN-QLCL 

V/v tăng cường quản lý,  

kiểm soát các vấn đề liên quan 

đến caffeine trên địa bàn tỉnh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

             Lạng Sơn, ngày      tháng 10 năm 2022 

 

Kính gửi: 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Các Chi cục: Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Chăn nuôi và 

Thú y; Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản; 

- Trung tâm Khuyến nông. 

 

 Thực hiện công văn số 6681/BNN-QLCL ngày 06/10/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc các vấn đề liên quan đến quản lý, kiểm soát 

Caffeine. 

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thành phố 

chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với các đơn vị trực thuộc Ngành triển khai 

thực hiện tốt một số nội dung sau: 

 1. Rà soát các cơ sở sản xuất thuộc phạm vi quản lý có sử dụng caffeine trong 

quá trình sản xuất; hướng dẫn các cơ sở trong việc chấp hành đầy đủ các quy định về 

đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm, ghi nhãn, truy xuất nguồn gốc khi sử dụng 

caffein (có nguồn gốc xuất xứ hợp pháp, rõ ràng; sử dụng đúng mục đích, liều lượng). 

 2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về chất lượng, an 

toàn thực phẩm, trong đó có việc sử dụng caffeine trong sản xuất các sản phẩm nông 

lâm, thủy sản.   

 3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất nông lâm, thủy 

sản trên địa bàn để kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc sử dụng caffeine không đúng 

quy định; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với các cơ sở sản xuất. 

(Gửi kèm theo Công văn số 6681/BNN-QLCL ngày 06/10/2022). 

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

trực thuộc quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nội dung trên, trong quá trình 

thực hiện có vướng mắc, thông tin về Sở để có biện pháp xử lý kịp thời./. 

 

Nơi nhận:              
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT. 
                                                          

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Vũ Văn Thịnh 
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