
UBND TỈNH PHÚ YÊN  

SỞ Y TẾ 
 

Số:           /SYT-NVY 

V/v thông tin báo nêu về ngộ độc 
do sử dụng thực phẩm có chứa 

ma túy  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           Phú Yên, ngày     tháng 01 năm 2023 

                  Kính gửi:  

- Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm; 
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố. 

Thực hiện Công văn số 09/BYT-ATTP ngày 03/01/2023 của Bộ Y tế về việc 

thông tin báo nêu về ngộ độc do sử dụng thực phẩm có chứa ma túy . 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số nối dung sau: 

1. Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm; Trung tâm Y tế các huyện, thị 
xã, thành phố: 

 Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra giám sát, phát hiện 
ngăn chặn kịp thời việc sử dụng các chất ma túy và tiền chất trong hoạt động sản 
xuất, kinh doanh thực phẩm. Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm heo quy định 

của pháp luật và công khai đơn vị, sản phẩm vi phạm trên phương tiện thông tin 
đại chúng. 

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: 

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

phổ biến về sự nguy hiểm của việc sử dụng thực phẩm có chứa tiền chất ma túy, 
ma túy để cảnh báo cho người dân, đặc biệt tuyên truyền để người dân tuyệt đối 

không sử dụng các loại thực phẩm, đồ uống không có nhãn mác, thực phẩm nhập 
khẩu không có nhãn phụ bằng tiếng Việt. 

- Hướng dẫn người dân về các biện pháp phòng chống, xử lý ngộ độc thực 
phẩm, đặc biệt do sử dụng thực phẩm chứa các chất ma túy và tiền chất; khi người 

dân có các biểu hiện nghi ngờ do sử dụng thực phẩm không đảm bảo an toàn cần 
đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu và điều trị kịp thời./. 

(Gửi kèm bài báo nêu về ngộ độc do sử dụng thực phẩm có chứa ma túy). 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Sở Công thương (ph/hợp); 
- Sở NNPTNT (ph/hợp); 
- Sở TT&TT (ph/hợp); 
- Công an tỉnh (ph/hợp); 
- UBND các H/Tx/Tp (ph/hợp); 
- GĐ, các PGĐ Sở Y tế; 
- Các phòng, Thanh tra thuộc SYT; 
- Website Sở Y tế; 
- Lưu: VT, NVY (H); 
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Nguyễn Thị Mộng Ngọc 
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