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Kính gửi: 

- Các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh; 

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành Công 

Thương trên địa bàn tỉnh. 
 

Thực hiện Văn bản số 7712/BCT-TTTN ngày 13/10/2020, Văn bản số  

7723/BCT-TTTN ngày 14/10/2020 của Bộ Công Thương về việc phối hợp thực 

hiện một số hoạt động về an toàn thực phẩm năm 2020, Văn bản số 

7118/UBND-KT2 ngày 26/10/2020 của UBND tỉnh về việc phối hợp thực hiện 

một số hoạt động về an toàn thực phẩm năm 2020, Sở Công Thương đề nghị các 

địa phương, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

Phổ biến thông tin về Chương trình hành động vì an toàn thực phẩm 

ngành Công Thương năm 2020 (nội dung Chương trình gửi kèm theo Văn bản 

số 7712/BCT-TTTN ngày 13/10/2020) đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm thuộc ngành Y tế, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý trên 

địa bàn tỉnh; giới thiệu, đề xuất các cơ sở đăng ký tham gia chương trình. 

2. UBND các huyện, thành phố, thị xã: 

Phối hợp tuyên truyền, phổ biến thông tin về Chương trình đến các cơ sở 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn quản lý; giới thiệu, đề xuất, vận 

động các cơ sở đăng ký tham gia Chương trình. 

3. Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh: 

- Căn cứ nội dung chi tiết của Chương trình, xem xét đăng ký tham gia kết 

nối tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm an toàn và trưng bày sản phẩm tại Hội nghị 

kết nối tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm thực phẩm an toàn (Mẫu phiếu đăng ký 

tham gia tại Phụ lục 2 Văn bản số 7723/BCT-TTTN ngày 14/10/2020). Phiếu 

đăng ký gửi về Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương, địa chỉ: 54 Hai Bà 
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Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; đồng thời gửi về Sở Công Thương Hà Tĩnh, 

địa chỉ: số 02 Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh để theo dõi, tổng hợp, 

báo cáo UBND tỉnh. 

- Đăng banner hưởng ứng các hoạt động của Chương trình tại website của 

các doanh nghiệp có liên kết về trang web tại địa chỉ 

http://www.antoanthucphamhd.vn (theo mẫu tại Phụ lục 3 của Văn bản số 

7723/BCT-TTTN ngày 14/10/2020). 

Sau khi triển khai, đề nghị các địa phương, đơn vị báo cáo kết quả hưởng 

ứng Chương trình gửi về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Bộ Công 

Thương và UBND tỉnh theo quy định. 

Chi tiết liên hệ: 

- Bà Lê Thị Hồng - Trưởng phòng, Phòng Điều tiết cung cầu, Vụ Thị 

trường trong nước, Bộ Công Thương, điện thoại: 024.22205501. 

- Ông Đặng Duy Quang - Phó Giám đốc Ban Truyền thông đa phương 

tiện, Tạp chí Công Thương, Bộ Công Thương, điện thoại: 0981.791.134.  

- Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương Hà Tĩnh, điện thoại: 

02393.854962. 

Đề nghị các địa phương, đơn vị phối hợp triển khai thực hiện./. 

(Gửi kèm Văn bản số 7712/BCT-TTTN ngày 13/10/2020 và Văn bản số 

7723/BCT-TTTN ngày 14/10/2020 của Bộ Công Thương) 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Công Thương (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, QLTM. 
 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Tá Nghĩa 
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