UBND TỈNH THÁI BÌNH
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ
VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
Số: 394 /BQLKKT-DN&LĐ
V/ triển khai “Tháng hành động vì an
toàn thực phẩm” năm 2022.

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Bình, ngày04tháng 4 năm 2022

Kính gửi:
- Các Công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp;
- Các Doanh nghiệp trong khu kinh tế và các khu công nghiệp;
- Trung tâm Tư vấn hỗ trợ đầu tư và dịch vụ khu công nghiệp.
Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-BCĐ ngày 31/3/2022 của Ban Chỉ đạo liên
ngành an toàn thực phẩm về triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”
năm 2022;
Để chủ động đảm bảo ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn
tập thể trong các doanh nghiệp khu kinh tế và các khu công nghiệp, Ban Quản lý
Khu kinh tế và các khu công nghiệp yêu cầu Trung tâm Tư vấn hỗ trợ đầu tư và
dịch vụ khu công nghiệp, các Công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng, các doanh nghiệp
trong khu kinh tế và các khu công nghiệp triển khai một số nội dung sau:
1. Thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật và Bộ Y tế về an toàn thực
phẩm tại các nhà ăn tập thể, bếp ăn tập thể;
2. Chủ động kiểm tra, đánh giá chất lượng, giám sát chặt chẽ nguồn nguyên
liệu thực phẩm, quy trình chế biến, suất ăn của người lao động đủ dinh dưỡng, đảm
bảo an toàn. Thường xuyên tự kiểm tra, đánh giá quy trình đảm bảo an toàn thực
phẩm của đơn vị mình, đối chiếu với các quy định hiện hành để kịp thời điều chỉnh
cho phù hợp;
3. Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất khu vực chế biến thực phẩm, khu
nhà ăn; nâng cao kiến thức, kỹ năng của người quản lý bếp ăn, người trực tiếp chế
biến thực phẩm; thực hiện lưu mẫu thức ăn đúng quy định;
4. Sắp xếp bố trí ca ăn, vị trí ngồi của người lao động cho phù hợp trong điều
kiện dịch Covid -19 vẫn có những diễn biến phức tạp;
5. Các doanh nghiệp treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Tháng
hành động tại doanh nghiệp mình, các Công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công
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nghiệp, Trung tâm Tư vấn hỗ trợ đầu tư và dịch vụ khu công nghiệp treo bang rôn
trên các tuyến đường chính trong khu công nghiệp do đơn vị quản lý, từ ngày
15/4/2022-15/5/2022 (Nội dung băng rôn, khẩu hiệu được đính kèm theo công văn
này).
6. Tích cực phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện công tác kiểm tra
ATTP tại các bếp ăn tập thể; khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế (nếu có) mà
Đoàn kiểm tra chỉ tại các cuộc kiểm tra.
7. Báo cáo kịp thời về Sở Y tế, Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công
nghiệp, các đơn vị c liên quan khi xảy ra ngộ độc tại đơn vị mình để kịp thời phối
hợp giải quyết.
Nhận Công văn này, yêu cầu Trung tâm Tư vấn hỗ trợ đầu tư và dịch vụ khu
công nghiệp, các Công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, các doanh
nghiệp trong khu kinh tế và các khu công nghiệp nghiêm túc triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Chỉ đạo tỉnh (để b/c);
- Sở Y tế (đề p/h);
- Lãnh đạo Ban;
- Lưu VT, DN&LĐ.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Phan Đình Dực
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KHẨU HIỆU ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM
THÁNG HÀNH ĐỘNG NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Công văn số
/BQLKKT-DN&LĐ ngày
của Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp)

/4/2022

1. Nhiệt liệt hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022.
2. Sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe
cộng đồng.
3. Chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng quyết tâm ngăn chặn thực
phẩm không an toàn, thực phẩm kém chất lượng
4. Kiên quyế t xử l ý nghiêm các trường hợp sản xuất , kinh doanh, sử dụng
thực phẩm không an toàn;
5. Tăng cường ứng dụng công nghệ cao, ưu tiên phát triển các vùng chuyên
canh sản xuất an toàn thực phẩm áp dụng hệ thống tiêu chuẩn quốc tế và khu vực;
6. Vì sức khỏe người tiêu dùng, tuyệt đối không sử dụng hóa chất, kháng sinh
ngoài danh mục, chất cấm trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.
7. Lựa chọn thực phẩm rõ nguồn gốc xuất xứ cho bữa ăn an toàn.
8. Để đảm bảo an toàn thực phẩm hãy ăn chín, uống chín, rửa tay thường
xuyên bằng xà phòng.
9. Quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn.
10. Phát triển chuỗi giá trị nông sản thực phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế vì sức
khỏe, và sự phát triển nông nghiệp bền vững
11. Bảo đảm an toàn thực phẩm là xây dựng, củng cố niềm tin, uy tín sản
phẩm Việt Nam.
12. Sản xuất, tiêu dùng nông sản hữu cơ - hướng đi bền vững cho tương lai.
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