
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM THUỶ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-KTHT Cẩm Thuỷ, ngày      tháng 7 năm 2020 

V/v đảm bảo vệ sinh an toàn thực 

phẩm và giá cả trong thời gian tổ chức 

thi tốt nghiệp PTTH quốc gia 2020. 

 

 

 

Kính gửi:  

               - UBND các xã, thị trấn;  

- Đội quản lý thị trường số 12;  

 

Thực hiện Văn bản số 1005/SCT-QLTM ngày 16/5/2019 của sở Công 

thương tỉnh Thanh hóa về việc Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và giá cả trong 

thời gian tổ chức thi tốt nghiệp PTTH quốc gia năm 2020; Để góp phần cho kỳ thi 

thành công tốt đẹp, UBND huyện Cẩm Thủy đề nghị UBND các xã, thị trấn và các 

phòng, ngành thực hiện tốt một số nội dung như sau: 

1. UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động các 

cơ sở kinh doanh ăn uống, nhà hàng khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn quản lý của 

đơn vị mình tạo điều kiện tốt nhất cho các thầy cô giáo làm nhiệm vụ của Hội 

đồng thi coi thi Phổ thông trung học quốc gia năm 2020 được sử dụng các dịch vụ 

tốt nhất; yêu cầu các cở sở kinh doanh cam kết không bán các mặt hàng thực phẩm 

không đảm bảo an toàn thực phẩm, không ép giá, tăng giá các sản phẩm dịch vụ 

trong thời gian diễn ra kỳ thi.  

2. Đội quản lý thị trường số 12 Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo 389 

huyện có kế hoạch bố trí lực lượng và chủ động phối hợp chặt chẽ với các xã, thị 

trấn, các phòng, ngành chức năng liên quan để kiểm tra kiểm soát giá các dịch vụ 

bao gồm (nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ; thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực 

phẩm không đảm bảo vệ sinh ATTP) đưa vào chế biến trong các quán ăn, nhà 

hàng, khách sạn trong suốt thời gian tổ chức kỳ thi.  

UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn, các phòng ngành liên quan 

triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./. 

Nơi nhận : 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND; 

- Website huyện; 

- Lưu VT, KTHT.  
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Trần Đức Hùng 
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