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V/v tăng cường công tác quản lý chất thải 

tại các cơ sở chế biến thực phẩm 

Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 10 năm 2018  

 

Kính gửi:   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã. 

   

Vừa qua, Ban thường vụ Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh đã thành lập Đoàn và tổ 

chức giám sát việc thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm và quản lý chất thải tại các cơ 

sở chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh và đã có Báo cáo số 193/BC-BTV ngày 

25/9/2018 về kết quả giám sát công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, quản lý 

chất thải tại các cơ sở chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2018;UBND tỉnh đã 

có văn bản số 6021/UBND-KGVX1 ngày 28/9/2018 về việc thực hiện nội dung kiến 

nghị của Ban thường vụ Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh tại văn bản số 193/BC-BTV nói 

trên. Để làm tốt công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở chế biến thực phẩm, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số 

nội dung sau: 

- Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, theo dõi, giám sát các chủ cơ sở 

chế biến thực phẩm trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về 

bảo vệ môi trường; yêu cầu các cơ sở xây dựng, lắp đặt và vận hành các công trình 

bảo vệ môi trường, áp dụng các biện pháp xử lý nước thải, rác thải nhằm đảm bảo an 

toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, không gây ảnh hưởng đến môi trường xung 

quanh; đảm bảo chất lượng nước thải đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra nguồn 

tiếp nhận.  

- Đôn đốc, chỉ đạo các phường, xã, thị trấn xây dựng, cải tạo hệ thống thu gom 

nước thải trong khu dân cư, đặc biệt là tại các khu, cụm dân cư có hoạt động sản xuất, 

chế biến thực phẩm; định kỳ nạo vét, khơi thông cống rãnh, không để tù đọng nước 

thải, gây ô nhiễm môi trường. 

Với nội dung trên, đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã quan tâm, triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                    
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh; 

- GĐ, các PGĐ Sở;  

- Lưu: VT, CCMT. 
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