HOI NONG DAN VIT NAM
BCH HQI NONG DAN TINH NAM D!NH
*
SáL( - CV/W'DT
V/v htdmg ng "Tháng hành d3ng
vi an toàn thtcphám" nãm 2018

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIT NAM
Dc Ip - Tir do - Hnh phñc
Nam Djnh, ngày 3 tháng 4 nám 2018

KInh giri: Ban Thtrông vy Hi Nông dan các huyn, thành ph
Thirc hin Cong vn s 3866 — CV/HNDTW ngày 22 tháng 3 näm 2018 cüa
Ban Thu?mg vii Trung rnmg Hi Nông dan Vit Nam; K hoach s 34/KH-.UBND
ngày 28 tháng 3 nàm 2018 cüa Uy ban nhân dan tinh Nam Djnh ye vic htrng 1rng
trin khai "Tháng hành dç5ng vi an toàn thirc phám" näm 2018. Dé gop phân thirc
hin có hiu qua các hoat dng, Ban Thu&ng vi Hi Nông dan tinh yêu cu Ban
Thi.thng vi Hi Nông dan các huyn, thành ph t chirc trin khai thrc hin mt s
ni dung chInh thu sau:
1. Phi hçip vâi ngành y t và các ngành lien quan

th

chirc các boat dng

tuyên truyn, hu&ng 1mg tháng hành dng vj an toàn thirc phm tr ngày 15/4/2018
dn ngày 15/5/2018 vth chü d "Tang citô'ng trách nhim cia ngtthi san xuá't, kinh
doanh thyvphdm ".
2. Dy math cong tác tuyên truyn, tang cung nhn thlrc nhm lam rô trách
thim cüa ngithi sn xut, kinh doanh trong vic dam bão an toàn thirc phm theo
quy djnh cüa pháp lu.t; ph bin các mô hInh san xut, kinh doanh, các san phm,
chui thirc phtm an toàn, các san phm truyn thng cUa dja phuang nhm quãng
ha, kbIch l san xut san phm thirc phm an toàn, mang dm net truyn thng, dc
san dja phuong... trên các phuang tin thông tin dai chling, báo dái, ba phát thanh
xä, phuông, website cüa Hi, trong hi nghj, hi thão, trong sinh hoat chi t Hi,
câu lac b nông dan...
3. Mi huyn, thành Hi xây dirng disqc It nht 01 mO hInh lien k& san xut
nông san thrc phm an toàn; 4n dng hi viên nông dan k cam kt san xu.t, kinh
doanh nông san thc phm an toân, nói không vi san xut "mu hai lung, ln hal
chucng"; nhân rng các mô hInh san xut, kinh doanh nông san thirc phm an
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toàn, cung c.p ra thj tnthng nông san sch gn vói cuic 4n dng "Ngui Via
Nam uu tiên dung hang Via Nam".
4. Phi hqp vâi các ngành chirc nàng kim tra các co s& san xu.t, kinh
doanh thirc phm, thirc an chàn nuôi ti dja bàn nông thôn. Vn dng nông dan t
giác các ccc s& san xut, kinh doanh si'r diing cht cam, tiêu thii, 4n chuyn thirc
phm không an toãn dn các ca quan chrc nãng.
Nhn duçc cong van nay, yêu cAu Ban Thi.r&ng vi1 HOi Nông dan các huyn,
thành ph t chüc, trin khai thijc hin và báo cáo k& qua b&ng van bàn theo ni
dung sau v tinh Hi (qua ban Kinh t - Xâ hi) truâc ngày 15/5/2018 d tinh Hi
thng hqp báo cáo Trung uang Hi Nông dan Vit Nam và UBND tinh.
Báo cáo các huyn, thành Hi giri theo mu sau:
- Van bàn chi dao s:
- S buôi tuyên truyên:
- S ng11i dj:
- S bài vit trên báo, dài, thông tin cong tác Hi:
- S kh.0 hiu tuyên truyn:
- S bui ph& hçip kim tra:
- Các hot dng hithng 1'mg tháng hành dng:
- S ng.thi tham gia:
- Các guang din hInh:

Nthnhân:

T/M BAN THUNG V
PHO CI{(J TICH

- Ban XA hi - Dan so, gia dInh TW Hi
- Chi ciic ATVSTP tinh
- FIND các huyn, thành phô
- Website Hi Nông dan tinh
-LiruVP, Ban KTXH
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CHAP HANH
w1I1

1. Nhit 1i

hãnh dng vi an toàn thic phm" 11am 2018

u '1' g frng " Tháng hành dng vi an toàn thrc phâm" Ham

2018.
2. Không

sfr

dtng cn cong nghip d pha Va san xut rtrçru cho ngirôi

tiêu dUng.
3. VI sfrc khôe ngirOi tiêu dUng, hay dam bão thôi gian cách ly sau khi
sfr

diing thuc bão v thçrc vt.

4. VI s(rc khöe ngurô'i tiêu dUng, tuyt dôi không sir ding hóa cht,
kháng sinh ngoài danh miic, cht cm trong chàn nuôi, nuôi trông thUy
san.
9

5. Tuyt di không sir duing phm man dc hi, các chat ph.i gia, hóa
chat flgoài danh mite cho phép trong san xut, ch bin thçic phiin.
6. VI sire khôe ella ban than, vi an sinh xã hi, không 1m diing rrQ'u
bia.
7. Lu'a chQn thic phâm, rau, thjt, thUy san tiroi sng sch, rô nguôn
gôc xuât xir cho bfra an ngon, an toàn sire khöe.
8. Be dam bão an toàn thirc phâm hay an chin, uông chin, nra tay
9
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thtr?rng xuyên bng xa phông.
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