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V/v tăng cường công tác đảm bảo an 

toàn thực phẩm, phòng chống ngộ 

độc thực phẩm và các bệnh lây 

truyền qua thực phẩm trong mùa 

mưa, lũ năm 2022 

 

 

Tân Uyên, ngày       tháng 6  năm 2022 

 

  Kính gửi:  

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

         - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, tình hình 

mưa bão đang diễn ra hết sức phức tạp, điều kiện thời tiết mưa ẩm thuận lợi cho sự 

phát triển của động, thực vật chứa độc tố tự nhiên; ô nhiễm môi trường và thiếu 

nước sạch để chế biến, vệ sinh dụng cụ; nhu cầu sử dụng các loại thực phẩm tươi 

sống, thực phẩm không qua gia nhiệt, thức ăn đường phố, nước giải khát, nước đá 

tăng cao ở cả gia đình, bếp ăn tập thể, bữa ăn đông người,... Để chủ động đảm bảo 

an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua thực 

phẩm trong mùa mưa lũ, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai và 

không để dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm xảy ra, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu 

các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các nội dung sau:  

 1. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn 

 Đẩy mạnh công tác truyền thông về an toàn thực phẩm, hướng dẫn người 

dân (đặc biệt là các vùng chịu ảnh hưởng và có nguy cơ chịu ảnh hưởng của lũ 

quét, sạt lở đất, giao thông chia cắt...) trong việc lựa chọn, chế biến, bảo quản và sử 

dụng thực phẩm an toàn, tuyệt đối không sử dụng gia súc, gia cầm, thủy sản chết 

bệnh, chết không rõ nguyên nhân làm thức ăn hoặc chế biến thực phẩm, nhất là 

việc sử dụng nguồn nước trong ăn uống, sinh hoạt, thực hiện ăn chín, uống chín để 

phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm. 

 Sau khi bão, lũ rút, thực hiện nguyên tắc nước rút đến đâu làm vệ sinh môi 

trường đến đó; chủ động hướng dẫn Nhân dân vệ sinh môi trường, tu sửa, tổng vệ 

sinh giếng nước, công trình công cộng bị ô nhiễm, sử dụng vôi bột hoặc các hóa 

chất được Bộ Y tế khuyến cáo để xử lý khi chôn xác động vật. Phun hóa chất diệt 

côn trùng truyền bệnh tại các vùng có nguy cơ…chủ động bổ sung vitamin và rau 

xanh vào khẩu phần ăn.  

 Tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh để 

đảm bảo không xảy ra tình trạng thực phẩm không bảo đảm chất lượng an toàn 

thực phẩm lưu thông trên thị trường. Chủ động xử lý, khắc phục sự cố khi có ngộ 

độc thực phẩm, không để lan rộng. 
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 2. Các cơ quan, đơn vị: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh 

tế và hạ tầng, Công an huyện, Trung tâm Y tế huyện 

 Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm, đặc biệt là các cơ sở sản xuất thực phẩm ăn ngay, cơ sở cung cấp xuất ăn 

sẵn, bếp ăn tập thể, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn 

đường phố (chú trọng đến khu vực xảy ra và có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, 

giao thông chia cắt). 

 Xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm lợi dụng tình trạng 

khan hiếm thực phẩm để đưa ra thị trường các loại thực phẩm không bảo đảm an 

toàn, vệ sinh. Thông báo công khai các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn vệ 

sinh thực phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng. 

 Phối hợp, kiểm soát chặt chẽ chất lượng an toàn thực phẩm đối với các loại 

lương thực, thực phẩm, nước uống do các tổ chức, cá nhân hỗ trợ đồng bào vùng lũ 

lụt nhằm đảm bảo không để các sản phẩm bị hỏng, mốc, dập vỡ, hết hạn sử dụng... 

sử dụng làm thực phẩm. 

 Tổ chức lực lượng thường trực, sẵn sàng phối hợp hoặc chủ động trong công 

tác điều tra, xử lý, khắc phục hậu quả khi có sự cố an toàn thực phẩm xảy ra. 

 Trung tâm Y tế huyện chuẩn bị trang thiết bị, vật tư, thuốc, hóa chất và nhân 

lực để sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh và bệnh truyền qua thực phẩm xảy ra trong 

mùa bão, lũ. Khi có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra. 

 3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 

 Tăng cường tuyên truyền cho cộng đồng trước, trong và sau khi có bão, lũ 

xảy ra các kiến thức về ATTP, hướng dẫn lựa chọn, chế biến, bảo quản và sử dụng 

thực phẩm an toàn, thực hiện ăn chín uống sôi; tuyệt đối không sử dụng gia súc, 

gia cầm chết làm thực phẩm; hướng dẫn người dân vệ sinh môi trường, bảo đảm vệ 

sinh nguồn nước dùng cho ăn uống và các công trình vệ sinh công cộng. 

 Tăng cường dung lượng, thông tin về an toàn thực phẩm; chú trọng việc 

tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh địa phương các thông tin, cảnh báo nguy 

cơ mất an toàn thực phẩm trên địa bàn; nâng cao kiến thức bảo đảm an toàn thực 

phẩm trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm góp phần phòng chống ngộ 

độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm. 

Căn cứ nội dung Công văn, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các 
cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện (phụ trách); 

- Cổng thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT, YT. 

KT CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lò Văn Biên 
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