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   SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG NAI  

CHI CỤC AN TOÀN  

VỆ SINH THỰC PHẨM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:   223 /ATTP-NV 

V/v thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ và Chỉ thị 09/CT-UBND 

của UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp 

cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 

    Đồng Nai, ngày 01 tháng 4 năm 2020 

 

Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

                                               

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; 

Căn cứ Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 31/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; 

Căn cứ công văn số 1669/SYT-NV ngày 01/4/2020 của Sở Y tế về việc thực 

hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 09/CT-UBND của 

UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm không thực hiện việc tiếp công dân, các 

phản ánh của công dân thực hiện qua đường dây nóng số 0913850457; thực hiện 

giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến; trực ngộ độc thực phẩm; tiếp nhận hồ 

sơ tự công bố sản phẩm qua đường bưu điện. 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thông báo đến các tổ chức, cá nhân sản 

xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai biết để thực hiện.  

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Phòng Nghiệp vụ (SYT); 

- Lưu: VT, NV. 

 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hữu 


		2020-04-01T16:06:20+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Văn Hữu<huunv.syt@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-04-01T16:07:34+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Văn Hữu<huunv.syt@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




