
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ CÔNG THƢƠNG 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 

Số: 2472  /SCT-QLTM 
       

Bình Thuận,  ngày 14  tháng  10  năm  2022 

V/v phối hợp tổ chức các lớp tập 

huấn, tuyên truyền các văn bản 

QPPL về an toàn thực phẩm cho 

các cơ sở, doanh nghiệp tại 

 địa phương.  

 
 

 

  

Kính gửi:  

               - UBND huyện Tuy Phong; 

               - UBND huyện Hàm Thuận Bắc.  

                                                 

Căn cứ Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước 

về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Kế hoạch số 2048/KH-SCT 

ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Sở Công Thương về tổ chức lớp tập huấn an toàn 

thực phẩm và thương mại điện tử cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh và cán bộ 

quản lý nhà nước ngành công thương năm 2022.  

Sở Công Thương phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn và chuyển giao 

công nghệ Hà Nội tổ chức 02 lớp tập huấn, tuyên truyền các văn bản QPPL về 

an toàn thực phẩm tại huyện Tuy Phong và Hàm Thuận Bắc cụ thể như sau: 

1. Thời gian tổ chức 

1.1. Tại Huyên Tuy Phong 

- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 8 giờ 00 ngày 26 tháng 10 năm 2022. 

1.2. Tại Huyện Hàm Thuận Bắc 

- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 13 giờ 30 ngày 26 tháng 10 năm 2022. 

2. Công tác phối hợp  

Để công tác tổ chức các lớp tập huấn đạt kết quả tốt giúp các cơ sở nắm 

bắt các quy định hiện hành của Nhà nước về an toàn thực phẩm, các biện pháp 

bảo đảm an toàn thực phẩm trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Sở Công 

Thương đề nghị các địa phương phối hợp một số nội dung trong công tác tổ 

chức tập huấn như sau: 

2.1. Giúp lựa chọn Hội trường tổ chức lớp học theo số lượng cơ sở, doanh 

nghiệp tại địa phương đăng ký (dự kiến khoảng 350 người/lớp); 

2.2. Thông báo đến các đơn vị, cơ sở, doanh nghiệp thuộc đối tượng (gồm 

các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh của ngành công thương; ban/tổ 

quản lý chợ; tiểu thương tại chợ; cán bộ công tác quản lý nhà nước về an toàn 

thực phẩm ngành công thương thuộc tuyến xã, phường, thị trấn) tại địa phương 
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đăng ký tham gia và tổng hợp danh sách (theo mẫu gửi kèm) gửi về Sở Công 

Thương (qua Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Bình Thuận,  

địa chỉ đường Nguyễn Trãi, phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết hoặc qua Email: 

ngocdt.kcxt@sct.binhthuan.gov.vn; số điện thoại: 0977766325 - 0252.3823.921) 

trước ngày 21 tháng 10 năm 2022. 

3. Tổ chức thực hiện 

Giao Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại chủ động phối hợp 

với phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Tuy Phong và huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức 

lớp tập huấn an toàn thực phẩm ngành công thương đạt hiệu quả.  

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Ủy ban nhân dân huyện 

Tuy Phong và huyện Hàm Thuận Bắc./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng KT-HT huyện: HTB và Tuy Phong (phối hợp); 

- Giám đốc, PGĐ Sở (đ/c Tài); 

- Trung tâm KC&XTTM (thực hiện); 

- Lưu: VT, QLTM (Thủy). 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Biện Tấn Tài 
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UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

….. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 

 
       

……….,  ngày         tháng  10  năm  2022 

 

Kính gửi: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thƣơng mại  

 

TỔNG HỢP DANH SÁCH CƠ SỞ, DOANH NGHIỆP  

tham dự lớp huấn tuyên truyền các văn bản QPPL về an toàn thực phẩm 
(Kèm theo Công văn số:      /     ngày … tháng 10 năm 2022 của Giám đốc Sở Công Thương) 

 

STT Họ và tên Đơn vị Địa chỉ 
Ngƣời liên 

hệ 

Số điện 

thoại 

1  
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3  
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…  
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