
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐĂK HÀ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-NC Đăk Hà, ngày       tháng      năm 

V/v triển khai các biện pháp 

phòng ngừa ngộ độc thực 
phẩm, ngộ độc rượu   

   

       
   

       Kính gửi: 
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 2396/CAT-PC05 ngày 18/8/2022 của Công an tỉnh 

Kon Tum về việc đề nghị triển khai phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, ngộ độc 
rượu và để ngăn chặn, phòng ngừa, hạn chế xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm nói 

chung và ngộ độc rượu nói riêng, nhằm đảm bảo sức khỏe người dân, góp phần 
ổn định tình hình an ninh trật tự xã hội, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ 

quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực 
hiện một số nội dung sau:  

1. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành 
pháp luật về ATTP, đặc biệt là các sản phẩm rượu tới cán bộ, công chức, viên 

chức và người dân trên địa bàn; cảnh báo người dân không mua, sử dụng các loại 
rượu không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo an toàn; nguy cơ và hậu quả 
của việc sử dụng cồn công nghiệp, phòng ngừa ngộ độc Methanol. 

2. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh rượu không đảm bảo các điều kiện vệ sinh ATTP; sử dụng nguyên liệu 

không rõ nguồn gốc, xuất xứ; sử dụng hóa chất, hóa chất ngoài danh mục được 
phép sử dụng để pha chế rượu, đặc biệt xử lý nghiêm các cơ sở dùng cồn công 

nghiệp pha chế thành rượu, gây nguy cơ ngộ độc.  

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc 

triển khai, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 
- TT Huyện ủy (b/c); 
- TT HĐND huyện (b/c); 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- UBMTTQVN huyện (ph/h); 
- LĐ, CV VP; 
- Lưu: VT, 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Nguyễn Ngọc Trang 
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