ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2317/SCT-QLTM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2017

V/v tăng cường công tác đảm bảo an toàn
thực phẩm, kiểm tra hoạt động sản xuất,
kinh doanh rượu trên địa bàn Thành phố

Kính gửi:
- Chi cục Quản lý Thị trường;
- Ủy ban nhân dân 24 quận - huyện.
Căn cứ văn bản số 17/BCĐLNVSATTP ngày 02/3/2017 của Ban Chỉ đạo
Liên ngành về Vệ sinh an toàn thực phẩm Thành phố về việc tiếp tục tăng cường
các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm sau Tết Nguyên đán Định Dậu và
mùa Lễ hội Xuân 2017;
Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, tăng
cường kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu trên địa
bàn Thành phố, ngăn ngừa sự cố mất an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc
thực phẩm và đặc biệt đối với tình trạng ngộ độc rượu; Sở Công Thương đề nghị
các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện những nội dung sau:
1. Chi cục Quản lý Thị trường Thành phố:
- Phối hợp Ủy ban nhân dân quận - huyện, các ngành chức năng tăng
cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh
thực phẩm, đặc biệt đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có bán rượu tiêu
dùng tại chỗ, cơ sở sản xuất rượu thủ công nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các
hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, sản xuất và kinh doanh rượu.
- Kiên quyết xử lý các vi phạm về an toàn thực phẩm, sản xuất, kinh
doanh rượu không có giấy phép, rượu không rõ nguồn gốc, không nhãn mác,
rượu không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm. Đối với các trường hợp vi
phạm vượt thẩm quyền xử lý của đơn vị, đề nghị lập biên bản và báo cáo cơ
quan có thẩm quyền để tiến hành xử lý.
2. Ủy ban nhân dân quận - huyện:
- Chỉ đạo Phòng Kinh tế hướng dẫn thương nhân sản xuất, kinh doanh
rượu trên địa bàn quận - huyện thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật
trong hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu, đảm bảo an toàn thực
phẩm. Thương nhân sản xuất, kinh doanh rượu phải có giấy phép, đảm bảo hàng
hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đầy đủ, đảm bảo các điều kiện quy định về
chất lượng, an toàn thực phẩm khi đưa vào lưu thông trên thị trường.
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- Tăng cường công tác rà soát, kiểm tra và đình chỉ hoạt động đối với
các trường hợp sản xuất, kinh doanh rượu không giấy phép, trường hợp kinh
doanh rượu không nhãn mác, không rõ nguồn gốc, xuất xứ theo quy định của
pháp luật. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện quy định
pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn, kiên
quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
- Tập trung triển khai mạnh mẽ công tác thông tin, tuyên truyền đối với
các nhóm đối tượng gồm nhà sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng không sử
dụng thực phẩm không đảm bảo an toàn, không ăn thử thực phẩm có hoặc nghi
có độc tố tự nhiên (nấm, con so biển, cá nóc,…), đặc biệt không uống rượu
không có nguồn gốc, xuất xứ, không sử dụng rượu của các cơ sở nấu rượu
không giấy phép, không đảm bảo an toàn thực phẩm.
- Tập trung tuyên truyền, phổ biến các biện pháp đảm bảo an toàn thực
phẩm về vệ sinh ăn uống, phòng chống ngộ độc thực phẩm, nâng cao nhận thức,
trách nhiệm, thói quen về đảm bảo an toàn thực phẩm trong lựa chọn, bảo quản,
chế biến và sử dụng thực phẩm của người dân trên địa bàn.
Sở Công Thương đề nghị Chi cục Quản lý Thị trường, Ủy ban nhân dân 24
quận - huyện khẩn trương triển khai thực hiện, báo cáo định kỳ về Sở Công
Thương kết quả tổ chức thực hiện và phản ánh những khó khăn, vướng mắc
trong quá trình triển khai để Sở Công Thương kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân
thành phố, Ban Chỉ đạo Liên ngành về Vệ sinh an toàn thực phẩm Thành phố./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban nhân dân thành phố;
- Ban Chỉ đạo Liên ngành VSATTP Thành phố;
- Ban Giám đốc Sở Công Thương;
- Lưu: VT.QLTM.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Ký bởi: Sở Công
thương
Email:
sct@tphcm.gov.vn
Cơ quan: Thành
phố Hồ Chí Minh
Thời gian ký:
20.03.2017
11:18:47 +07:00

Nguyễn Ngọc Hòa

2

