UBND TỈNH THÁI BÌNH
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ
VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1073/BQLKKT-DN&LD
V/v đảm bảo an toàn thực phẩm,
chú trọng trong dịp tết Trung thu 2021.

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Thái Bình, ngày 16 tháng 9 năm 2021

Kính gửi:
- Các doanh nghiệp trong khu kinh tế, các khu công nghiệp;
- Các Công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp.
Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm tại
Công văn số 153/BCĐ-ATTP ngày 15/9/2021 về việc đảm bảo an toàn thực
phẩm, chú trọng trong dịp tết Trung thu năm 2021; nhằm đảm bảo an toàn thực
phẩm (ATTP) cho người lao động, nhất là trong dịp Tết Trung thu 2021, Ban
Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp đề nghị các doanh nghiệp trong khu
kinh tế, các khu công nghiệp, các Công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công
nghiệp triển khai một số nội dung sau:
1. Tổ chức ăn ca cho người lao động (nếu có) đảm bảo an toàn vệ sinh
thực phẩm, an toàn phòng chống dịch Covid-19.
2. Người sử dụng lao động phối hợp với Công đoàn cơ sở tăng cường
công tác tuyên truyền để người lao động nâng cao nhận thức về ATTP, tuyệt đối
không sử dụng các sản phẩm thịt, bánh, mứt, kẹo, … bày bán ở những nơi
không đảm bảo vệ sinh, bị mốc hỏng, ôi thiu, hết hạn sử dụng, tẩy chay các cơ
sở thực phẩm không đảm bảo vệ sinh, các sản phẩm thực phẩm không đảm bảo
an toàn.
3. Trong tình hình diễn biến dịch Covid-19 phức tạp như hiện nay, không
tổ chức liên hoan đông người trong dịp tết Trung thu để phòng ngừa lây lan dịch
bệnh. Các doanh nghiệp nếu có Kế hoạch tổ chức tặng quà cho người lao động
nhân dịp Tết Trung thu 2021 cần nghiên cứu, tìm hiểu kỹ để ký hợp đồng với
nhà cung cấp hàng hóa, thực phẩm có uy tín, có nguồn gốc rõ ràng, cơ sở kinh
doanh sản xuất thực phẩm đủ điều kiện.

3. Thông tin, phản ánh kịp thời về Ban Quản lý khu kinh tế và các khu
công nghiệp, các cơ quan có liên quan khi có ngộ độc thực phẩm xảy ra để phối
hợp giải quyết.
Nhận Công văn này, đề nghị các Công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng, các
doanh nghiệp trong khu kinh tế, các khu công nghiệp nghiêm túc triển khai thực
hiện./.
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PHÓ TRƯỞNG BAN
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Y tế (để p/h);
- Lãnh đạo Ban;
- Lưu VP, DN&LĐ.

Phan Đình Dực

