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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
Kim Tân, ngày21 tháng 6 năm 2022

Kính gửi:
- Các ông (bà) tổ trưởng tổ dân phố;
- Các cở sở kinh doanh trên địa bàn phường.
Thực hiện thông báo số 311/TB-UBND ngày 17/6/2022 về kết luận của Đồng
chí Ngô Vũ Quốc -Phó Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp Ban chỉ đạo thi tốt
nghiệp THPT năm 2022 tại thành phố Lào Cai, UBND phường Kim Tân đề nghị:
1. Các ông (bà) tổ trưởng tổ dân phố
Tuyên truyền đến các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn phường đảm
bảo các điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ
giáo viên, phụ huynh, học sinh đến liên hệ trong quá trình tham gia kỳ thi.
2. Tổ dân phố số 17 thông báo đến nhân dân khu vực cổng trường:
- Nghiêm túc thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, đổ rác thải đúng giờ,
đúng nơi quy định, không đổ rác khu vực trường học, không thả chó rông.
- Không đỗ xe khu vực cổng trường gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông
khu vực trường học.
- Không bán hàng rong trên hành lang, vỉa hè khu vực trường học và trong
khu dân cư.
- Nghiêm cấm việc bán hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và đảm bảo an
toàn vệ sinh thực phẩm.
- Tạo điều kiện, hỗ trợ giáo viên, phụ huynh và học sinh trong thời gian
tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
3. Các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn phường
- Thực hiện tốt các quy định về an toàn thực phẩm theo quy định tại nghị
định 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số
điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ
quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm,
- Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ
giáo viên, phụ huynh, học sinh đến liên hệ trong quá trình tham gia kỳ thi.
UBND phường Kim Tân yêu cầu các ông (bà) tổ trưởng tổ dân phố, các cở
sở kinh doanh trên địa bàn phường nghiêm túc triển khai thực hiện./.
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