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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Số: 1063/SNN-TS 
V/v tăng cường kiểm soát, ngăn chặn 

hành vi đưa tạp chất vào tôm 

        Tuyên Quang, ngày 02  tháng 7 năm 2019 

 

Kính gửi:   

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Sở Công Thương; Sở Y tế; 

- Công an tỉnh; 

- Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và 

Thủy sản; Chi cục Thủy sản; Chi cục Chăn nuôi 

Thú y; Thanh tra Sở. 

 

Thực hiện Văn bản số 4119/BNN-QLCL ngày 13/6/2019 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tiếp tục tăng cường kiểm soát, ngăn 

chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm và sản xuất, kinh doanh có chứa tạp chất. 

Để thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát, ngăn chặn hành vi đưa tạp 

chất vào tôm, sản xuất, kinh doanh sản phẩm thủy sản có chứa tạp chất trên địa 

bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị: 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các Sở, Ngành liên quan 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Chỉ đạo các cơ quan chuyên 

môn và UBND các xã, phường, thị trấn tuyên truyền về các nhận biết và tác hại 

của việc đưa tạp chất vào tôm; vận động cáctổ chức, cá nhân thu mua, kinh 

doanh thủy sản ký cam kết không đưa tạp chất vào tôm và sản xuất, kinh doanh 

sản phẩm thủy sản có chứa tạp chất; tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên 

các cơ sở kinh doanh thủy sản trên địa bàn quản lý để kịp thời phát hiện, ngăn 

chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. 

- Sở Công Thương; Sở Y tế; Công an tỉnh: Phối hợp với Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, ngăn chặn các 

hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản phẩm 

thủy sản có chứa tạp chất.  

2. Các đơn vị chuyên môn thuộc sở 

- Chi cục quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản: Chủ trì, phối hợp 

với các Sở, ngành có liên quan,Ủy ban nhân các huyện, thành phố, các đơn vị 

chuyên môn thuộc Sở tổ chức triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn 

chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh sản 

phẩm thủy sản có chứa tạp chất.Là đơn vị đầu mối tham mưu cho Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn về kết quả triển khai thực hiện. 
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- Chi cục Thủy sản: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm 

hướng dẫn các tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản thực hiện theo quy trình kỹ 

thuật nuôi an toàn vệ sinh thực phẩm; phối hợp với Chi cục quản lý chất lượng 

Nông lâm sản và Thủy sản,Chi cục Chăn nuôi Thú y, Phòng Thanh tra Sởtrong 

việc kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu 

và sản xuất, kinh doanh sản phẩm thủy sản có chứa tạp chất để đảm bảo an toàn 

thực phẩm trên địa bàn tỉnh. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các cơ quan, đơn vị tại 

mục kính gửi phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả.Trong quá trình thực 

hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị thông tin kịp thời về Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn để phối hợp giải quyết./.  

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT   (Báo 

- Giám đốc Sở                        cáo); 

- Các Phó GĐ Sở; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đại Thành 
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