
Ngày 11- 4- 2017, đoàn kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, 
kỷ cương hành chính năm 2017 của UBND tỉnh do 

đồng chí Hoàng Ngọc Khanh- Chánh Văn phòng UBND tỉnh 
làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tại Sở Y tế Thừa Thiên 
Huế; cùng tham dự và làm việc với đoàn kiểm tra, về phía Sở 
Y tế có các đồng chí trong Ban giám đốc và các trưởng phòng 
chức năng Sở Y tế.”

Đoàn kiểm tra đã nghe lãnh đạo Sở Y tế báo cáo kết quả 
việc triển khai thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của Sở 
Y tế Thừa Thiên Huế trong thời gian qua.

Đoàn đã kiểm tra thực tế hồ sơ việc thực hiện các văn bản 
chỉ đạo về kỷ luật, kỷ cương hành chính; Công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện 
các quy định của Trung ương, của tỉnh về kỷ luật, kỷ cương 
hành chính; xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 
năm 2017 theo Chương trình, kế hoạch công tác của UBND 
tỉnh; thực hiện chức năng, nhiệm vụ; vị trí việc làm; phân 
công, phân nhiệm, bố trí công tác; xây dựng kế hoạch công 
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Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn  sản xuất, 
chế biến, bảo quản và tiêu dùng thực phẩm tươi 

sống an toàn; hướng dẫn hiểu đúng, thực hiện đúng 
Luật An toàn thực phẩm, nghị định hướng dẫn Luật 
ATTP, các thông tư quy định bảo đảm ATTP; quảng bá 
danh sách “địa chỉ xanh, nông sản sạch” đến người 
tiêu dùng; biểu dương các tổ chức, cá nhân tích cực, 
đồng thời phê phán, đưa tin các đơn vị, cá nhân vi 
phạm về các hoạt động không bảo đảm ATTP rau, 
thịt,...; chỉ rõ những vấn đề tồn đọng trong công tác 
quản lý ATTP của các nhà quản lý, lãnh đạo, các ban 
ngành, đoàn thể, các cấp chính quyền.

 KHẨU HIỆU ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM 
THÁNG HÀNH  ĐỘNG 

1. Nhiệt liệt hưởng ứng “Tháng hành động vì an 
toàn thực phẩm” năm 2017.

2. Chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng 
quyết tâm ngăn chặn thực phẩm rau, thịt, thủy sản 
tươi sống không an toàn.

3. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp nhập 
lậu, vận chuyển, kinh doanh, sử dụng thực phẩm 
không an toàn; gia cầm, sản phẩm gia cầm, gia súc và 
sản phẩm thịt gia súc, thủy sản tươi nhập lậu, không 
rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch.

4. Không sử dụng cồn công nghiệp để pha và sản 
xuất rượu cho người tiêu dùng.

5. Vì sức khỏe người tiêu dùng, hãy đảm bảo thời 
gian cách ly sau khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

6. Vì sức khỏe người tiêu dùng, tuyệt đối không 
sử dụng hóa chất, kháng sinh ngoài danh mục, chất 
cấm trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

7. Tuyệt đối không sử dụng phẩm màu độc hại, 
các chất phụ gia, hóa chất ngoài danh mục cho phép 
trong sản xuất, chế biến thực phẩm.

8. Vì sức khỏe của bản thân, vì an sinh xã hội, 
không lạm dụng rượu bia.

9. Lựa chọn rau, thịt, thủy sản tươi sống sạch, rõ 
nguồn gốc xuất xứ cho bữa ăn ngon, an toàn sức khoẻ.

10. Chủ động phát hiện hành vi vi phạm an toàn 
thực phẩm và báo cho cơ quan chức năng gần nhất.

11. Để đảm bảo an toàn thực phẩm hãy ăn chín, 
uống chín, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng.

BBT

ĐOÀN KIỂM TRA UBND TỈNH: 
KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG

 HÀNH CHÍNH NĂM 2017 TẠI SỞ Y TẾ
 CHỦ ĐỀ  “ - SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ TIÊU DÙNG 

THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG AN TOÀN; - KIỂM SOÁT RƯỢU, 
PHÒNG TRÁNH NGỘ ĐỘC RƯỢU ”

THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2017
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METHANOL VỚI VẤN ĐỀ NGỘ ĐỘC RƯỢU
T rong thời gian gần đây, qua các phương tiện 

truyền thông, chúng ta thường nghe đến vấn 
đề ngộ độc rượu do methanol, trong đó có nhiều ca 
ngộ độc nặng dẫn đến tử vong. Vậy nguyên nhân 
do đâu mà có hiện tượng này và chúng ta cần phải 
làm gì để phòng tránh ngộ độc rượu, nhất là ngộ 
độc rượu do methanol. Chúng tôi xin mạn phép 
được trao đổi cùng các bạn về vấn đề này.

Thành phần chính của rượu chúng ta thường uống 
là ethanol, có công thức hóa học là C2H5OH, trong khi 
methanol có công thức hóa học là CH3OH, thuộc nhóm 
rượu no đơn chức (ancohol). Cả hai loại rượu này đều 
được sản xuất bằng cách lên men và chưng cất. Khác 
với ethanol được lên men từ tinh bột như ngũ cốc, các 
loại củ có chứa tinh bột hoặc đường, methanol được lên 
men từ nguyên liệu có chứa cenlulose (gỗ).

Tuy rằng trong công thức phân tử hơn kém nhau một 
nhóm CH2, nhưng chỉ có ethanol là có thể được sử dụng 
trong thực phẩm để sản xuất các đồ uống có cồn, còn 
methanol lại gây độc. Khi được uống vào cơ thể, ở gan 
dưới tác dụng của men ancohol dehydrogenase, các 
ancohol này được chuyển hoá thành andehyd, sau đó 
nhanh chóng chuyển thành acid và sản phẩm chuyển 
hóa cuối cùng là CO2 và nước. Với ethanol, sản phẩm 
chuyển hóa là acid acetic (acid giấm, thành phần chính 
của giấm ăn) không độc, còn sản phẩm chuyển hóa của 
methanol là acid formic (acid kiến, thành phần chính 
của nọc kiến) rất độc. Chính acid formic được xem là 
thủ phạm gây độc trong ngộ độc methanol, nó gây nên 
tổn thương tế bào, đặc biệt là ở mắt và não. Các triệu 
chứng thường gặp khi ngộ độc do methanol ban đầu 
giống như say rượu, sau đó xuất hiện các triệu chứng 
như buồn nôn, nôn, đau bụng, mờ mắt, thở nhanh, lơ 
mơ, chậm chạp, co giật, mê sảng, nếu bị ngộ độc nặng 
có thể hôn mê và dẫn đến tử vong. 

Vậy tại sao trong rượu bán trên thị trường lại có 
chứa methanol? Các nguyên nhân có thể là:

- Trong quá trình sản xuất rượu, luôn luôn tồn tại các 
sản phẩm phụ trong đó có methanol, với lượng nhiều hay 
ít phụ thuộc vào nguyên liệu, men, hay công nghệ sản 
xuất đã sử dụng. Có thể loại bỏ methanol trong quá trình 
chưng cất rượu, do methanol có nhiệt độ sôi thấp hơn 
nên đơn giản chỉ cần loại bỏ lượng rượu thu được ban 
đầu trong quá trình chưng cất là được. Tuy nhiên, vì lý 
do kinh tế nên nhà sản xuất không thực hiện công đoạn 
này dẫn đến trong sản phẩm rượu còn lẫn methanol.

- Do sử dụng mật mía cặn hay rỉ đường làm nguyên 
liệu sản xuất rượu. Trong rỉ đường có chứa rất nhiều 
các mảnh nhỏ thân cây mía chứa cenlulose. Quá trình 
lên men đường thành ethanol đồng thời cũng lên men 
cenlulose tạo ra methanol.

- Sử dụng cồn kém chất lượng để pha chế rượu. Các 
loại cồn kém chất lượng không đạt tiêu chuẩn cồn thực 

phẩm thường có chứa methanol do chưa qua giai đoạn 
tinh chế. Tuy nhiên, do có giá rẻ hơn cồn thực phẩm rất 
nhiều nên đôi khi cũng được dùng để pha chế rượu.

- Methanol còn có tên gọi là cồn công nghiệp, có giá 
rẻ hơn cồn thực phẩm. Có thể do nhầm lẫn hay vì thiếu 
hiểu biết nên người ta dùng methanol để pha chế rượu 
trực tiếp hoặc pha trộn với cồn thực phẩm để giảm giá 
thành. Đây là việc làm hết sức nguy hiểm vì sản phẩm 
trong trường hợp này chứa hàm lượng methanol rất 
cao, là nguyên nhân gây ra các vụ ngộ độc rượu rất 
nặng dẫn đến tử vong. 

Để phòng tránh ngộ độc rượu do methanol cần 
phải lảm gì?

Trước hết, xin nhớ rằng không uống rượu thì sẽ 
không bao giờ bị ngộ độc rượu, bản thân rượu cũng là 
chất có thể gây độc hại cho cơ thể khi bị lạm dụng. Tuy 
nhiên, đã từ lâu rượu là thức uống không thể thiếu trong 
các dịp liên hoan, lễ tết của người Việt Nam. Việc uống 
một lượng vừa đủ rượu giúp tăng tuần hoàn máu, tạo 
hưng phấn và trong một số trường hợp rượu đóng vai 
trò chất dẫn cho các dược chất được hấp thu vào cơ thể 
tốt hơn. Theo Tổ chức y tế thế giới, mỗi người chỉ nên 
uống một “đơn vị rượu” (1drink) mỗi ngày là đủ. Mỗi “đơn 
vị rượu” chứa từ 8-14g rượu nguyên chất, tương đương 
một lon bia, hoặc một ly rượu vang 125ml hay một ly 
rượu mạnh 40ml. Nam giới uống quá 3 “đơn vị rượu” 
hoặc nữ giới uống quá 2 “đơn vị rượu” mỗi ngày được 
xem là lạm dụng rượu.

Thứ hai là, không nên uống rượu khi không biết 
đó là rượu gì, không rõ nguồn gốc của rượu. Bằng 
cảm quan thông thường chúng ta không thể phân biệt 
được đâu là rượu có hay không có chứa methanol. 
Thời gian vừa qua, hầu hết các vụ ngộ độc rượu do 
methanol đều có nguyên nhân từ việc sử dụng rượu 
không rõ nguồn gốc. Các loại rượu có nguồn gốc xuất 
xứ rõ ràng được nhà sản xuất công bố chất lượng và 
cam kết đảm bảo chất lượng sản phẩm theo đúng mức 
chất lượng đã công bố. Đây là cơ sở pháp lý để về cơ 
bản chúng ta có thể yên tâm về chất lượng của rượu 
đang uống. Đối với rượu tự pha chế tại nhà để uống, 
rượu thuốc ngâm từ dược liệu, cũng cần phải biết rõ 
nguồn gốc của rượu cũng như các dược liệu đã được 
sử dụng để ngâm rượu của mình.

Cuối cùng là, để hạn chế tình trạng ngộ độc rượu do 
methanol, các cơ quan chức năng cần quản lý chặt chẽ 
hơn nữa các cơ sở sản xuất và kinh doanh rượu cả công 
nghiệp lẫn truyền thống. Có như thế người dân, nhất là 
các đấng mày râu mới có thể yên tâm khi thưởng thức 
thứ sản phẩm thường được ví với câu “nam vô tửu như 
kỳ vô phong” này./.

TS. Đặng Văn Khánh
                         Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, 

mỹ phẩm, thực phẩm Thừa Thiên Huế
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WHO PHÊ CHUẨN VẮC - XIN SỐT XUẤT HUYẾT 

ĐẦU TIÊN TRÊN THẾ GIỚI
 Được biết tới với tên gọi Dengvaxia, vắc-xin này là kết 

quả hai thập kỷ nghiên cứu của Sanofi Pasteur. 4 quốc 
gia gồm Mexico, Brazil, El Salvador và Philippines đã cấp 
phép cho Dengvaxia.

 Việc WHO phê chuẩn vắc-xin trên sẽ thúc đẩy nhiều 
quốc gia đang phát triển khác khi mà biến đổi khí hậu 
đặt con số người nhiễm bệnh do muỗi truyền ngày một 
gia tăng. Vắc-xin trên cần tiêm 3 mũi trong vòng 1 năm, 
dành cho đối tượng trên 9 tuổi trở lên trước đó đã từng 
phơi nhiễm với virut và phù hợp cho người sống ở vùng 
dịch cũng như du khách.

Vài năm qua, hàng ngàn trẻ em đã được thử nghiệm 
vắc-xin trên ở Đông Nam Á và châu Mỹ Latinh cho thấy 
vắc-xin hiệu nghiệm tới 70% cho người từng phơi nhiễm 
với SXH trước đó và 90-95% hiệu nghiệm với những 
trường hợp nhập viện nghiêm trọng.

  Nguồn: Time

TÁC DỤNG TUYỆT VỜI CỦA ĐU ĐỦ
1. Ăn đu đủ có thể giúp giảm các triệu chứng vì những 

lý do dưới đây:
- Chứa nhiều men tiêu hóa
Đu đủ chứa loại enzym tiêu hóa tự nhiên papain. 

Enzym này giúp tiêu hóa thức ăn và hỗ trợ quá trình đào 
thải chất cặn bã ra khỏi cơ thể. Nó cũng ngăn ngừa tích 
tụ những protein bị tiêu hóa dở dang trong đại tràng và hệ 
thống bạch huyết. Trên thực tế, chiết xuất papain từ đu 
đủ được sử dụng để tạo ra các chế phẩm bổ sung giúp 
điều trị táo bón và các rối loạn tiêu hóa.

- Giàu chất xơ
Đu đủ cũng là nguồn chất xơ tốt. Và những thực phẩm 

giàu chất xơ giúp chống táo bón và cũng ngăn ngừa ung 
thư đại tràng. Trên thực tế, một nghiên cứu được thực 
hiện trên những người bị chứng khó tiêu kéo dài với 
nhiễm trùng dạ dày ruột và các triệu chứng như táo bón 
và đầy hơi cho thấy chiết xuất đu đủ làm giảm tình trạng 

này trong vòng 2 ngày sử dụng.
2. Cách sử dụng:
- Chế biến món rau từ đu đủ cùng với hành, cà chua 

và các thảo dược khác
- Làm nộm đu đủ với nguyên liệu là đu đủ cùng với 

các loại rau khác
-  Làm sinh tố đu đủ tươi. Rửa và gọt đu đủ tươi và 

cho vào máy xay sinh tố ở tốc độ cao. Lọc lấy nước, vắt 
nửa quả chanh nếu cần, thêm một chút muối và uống.

 Theo THS/ Univadis

ĂN NHIỀU RAU VÀ TRÁI CÂY GIÚP BẠN TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG
TS. Saverio Stranges cùng các cộng sự Trường đại 

học Y khoa Warwick (Anh) đã tiến hành nghiên cứu và 
ghi nhận thông tin về lối sống và khẩu phần ăn uống 
của 14.000 người trên 16 tuổi. Kết quả cho thấy 35,5% 
số người tham gia khảo sát cảm thấy cuộc sống rất vui 
vẻ, hạnh phúc và họ tiêu thụ nhiều phần rau quả mỗi ngày. 
Còn lại những người ăn phần rau quả càng ít thì tinh thần 
và chỉ số hạnh phúc cũng giảm theo.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, sức khỏe tinh thần và 
thể chất của con người có liên hệ chặt chẽ với lượng rau 
quả mà chúng ta tiêu thụ hàng ngày. Những người càng 
ăn nhiều trái cây và rau củ thì chỉ số hạnh phúc của họ 
càng cao.

TS. Stranges cho biết: “Nghiên cứu này cho thấy việc 
gia tăng khẩu phần rau và trái cây có thể đóng một vai 
trò tiềm năng như một chương trình giúp chúng ta kiểm 
soát và gia tăng sức khỏe thể chất, giữ tinh thần luôn vui 
vẻ, lạc quan”.

Trong nghiên cứu, các nhà khoa học còn phát hiện ra 
rằng, một người có chỉ số tinh thần lạc quan, hạnh phúc 
cao sẽ là điều kiện tốt giúp họ đẩy nhanh khả năng phục 
hồi của cơ thể, tăng sức đề kháng, ngăn ngừa bệnh tật 
như tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, ung thư, 
tim mạch...

 Theo Medicalnewstoday
BSCKII Hầu Văn Nam

tác tháng, quý; đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, 
viên chức; xây dựng kế hoạch và thực hiện chuyển đổi 
vị trí công tác; Việc rà soát, sửa đổi, bổ sung nội quy, 
quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị. Việc thực hiện 
các quy định trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ 
chức và công dân; Việc thực hiện nội quy, quy chế làm 
việc của cơ quan; thái độ giao tiếp, ứng xử khi giải quyết 
công việc; việc sử dụng thời gian làm việc; việc hút thuốc 
lá trong phòng làm việc, phòng họp; sử dụng rượu, bia 
trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, 
đeo thẻ khi thực thi nhiệm vụ; Việc xây dựng kế hoạch 
thanh tra, kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành 
chính, văn hóa công sở. Việc phát hiện và xử lý trách 

nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm…
Đoàn đánh giá cao việc chấp hành thực hiện kỷ 

luật, kỷ cương hành chính của Sở Y tế, trong đó nhấn 
mạnh ngành Y tế là một ngành đặc thù, bên cạnh việc 
chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, cần phải 
quan tâm thực hiện tốt cuộc vận động “Đổi mới phong 
cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự 
hài lòng của người bệnh”. Đồng thời, đề nghị Sở Y tế 
triển khai thực hiện nhiều biện pháp thiết thực hơn, 
tạo sự chuyển biến rõ nét hơn trong nhận thức, hành 
động, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, 
viên chức  trong toàn ngành Y tế tỉnh nhằm góp phần 
nâng cao năng suất làm việc, hiệu quả quản lý, hoạt 
động và phục vụ tốt công tác bảo vệ chăm sóc sức 
khỏe nhân dân./.

Bs Hoàng Văn Đức - Sở Y tế 

KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN...
(Tiếp theo trang 1)
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ĐẢNG BỘ SỞ Y TẾ ĐẠT GIẢI BA VÒNG CHUNG KẾT HỘI THI TÌM 
HIỂU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2015-2020

 Ngày 26- 4- 2017, vòng chung kết Hội thi tìm hiểu Nghị 
quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 do Đảng 
bộ Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức đã được diễn ra tại trường 
quay đài Phát thành Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây 
là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày 
miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4/1975 - 30/4/2017), 
hướng tới kỷ niệm 127 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh kính yêu (19/5/1890 - 19/5/2017).

Tham gia vòng chung kết có 8 đội thi với 24 thí sinh đến 
từ các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối các 
Cơ quan tỉnh gồm Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh, Đảng 
bộ Văn phòng Tỉnh uỷ, Đảng bộ Cục Hải quan, Chi bộ Hội 
LHPN tỉnh, Đảng bộ Sở Y tế, Đảng bộ Bảo hiểm Xã hội 
tỉnh, Đảng bộ Sở Nông nghiệp – PTNT, Đảng bộ Trường 
Cao đẳng Sư phạm. Qua bốn phần thi, tám tổ chức cơ 
sở đảng tranh tài về nhận thức, tư duy và phương thức 
tổ chức thực hiện sau khi quán triệt, học tập, nghiên cứu 
Nghị quyết của Đảng các cấp và giao lưu về năng khiếu 
văn hóa, văn nghệ.

Kết thúc Hội thi, đội thi của Đảng bộ Cục Hải quan xuất 
sắc dành giải nhất; giải nhì đội thi của Đảng bộ Văn phòng 
Tỉnh uỷ; đội thi của Đảng bộ Sở Y tế và Đảng bộ Bảo hiểm 
Xã hội tỉnh cùng đạt giải ba; Ban tổ chức đã trao giải khuyến 
khích cho các đội còn lại.
    Đăng Tâm 

ĐOÀN CÔNG TÁC BỘ Y TẾ LÀM VIỆC VỚI SỞ Y TẾ 
VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHYT

  Ngày 20- 4- 2017, Đoàn công tác Bộ Y tế làm việc với 
Sở Y tế  việc thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm Y 
tế. Tiếp và làm việc với đoàn có TS.BS Nguyễn Nam Hùng - 
Giám đốc Sở Y tế. 

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã nghe báo cáo tình 
hình thực hiện chính sách BHYT của tỉnh. Trong thời gian 
qua, nhờ đẩy mạnh công tác truyền thông về Luật BHYT nhận 
thức của người dân đã có chuyển biến tích cực, đối tượng 
tự nguyện tham gia BHYT hàng năm đều tăng. Tính đến 
ngày 31- 3- 2017, tổng số người tham gia BHYT toàn tỉnh là 
1.136.300 người, đạt tỷ lệ độ bao phủ 96%. Chất lượng và 
hiệu quả khám chữa bệnh ngày được nâng cao về chuyên 
môn lẫn tinh thần thái độ phục vụ người bệnh. Công tác thanh 
quyết toán chi phí khám chữa bệnh đúng theo giá dịch vụ, 
sử dụng thuốc đúng theo danh mục Bộ Y tế…

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa 
bệnh và BHYT được đẩy mạnh, hiện 100% các đơn vị khám 
chữa bệnh đã có phần mềm phục vụ công tác quản lý KCB 
và thanh toán BHYT. Tuy nhiên việc ứng dụng  CNTT vẫn còn 
một số khó khăn do một số đơn vị dùng các phần mềm chưa 
đảm bảo các tiêu chí chuẩn dữ  liệu đầu ra của Bộ Y tế;  sự 
phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn và cơ quan Bảo hiểm 
xã hội chưa đồng bộ trong việc triển khai ứng dụng CNTT…

Ghi nhận những kiến nghị và khó khăn mà ngành Y tế tỉnh 
gặp phải khi thực hiện chính sách về BHYT. Đoàn công tác 

sẽ kiến nghị những vấn đề này với Bộ Y tế để Bộ có những 
giải pháp phù hợp giúp việc thực hiện chính sách BHYT đến 
với người dân ngày càng thuận lợi. 

Phương Huy

 HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG
 VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2017

Ngày 18- 4- 2017, tại Hội trường Sở Y tế, Ban chỉ đạo 
liên ngành Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thừa Thiên Huế 
tổ chức Hội nghị kế hoạch triển khai Tháng hành động Vì an 
toàn thực phẩm năm 2017. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có 
đồng chí Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí 
Nguyễn Nam Hùng - Giám đốc Sở Y tế, cùng đại diện lãnh 
đạo các ban, ngành liên quan.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo kế hoạch triển 
khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017 với 
chủ đề “ -Sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi 
sống an toàn; - Kiểm soát rượu, phòng tránh ngộ độc rượu” 

Phát biểu tại hội nghị Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung 
nhấn mạnh: Tháng hành động vì chất lượng an toàn vệ sinh 
thực phẩm cần thực hiện các mục tiêu sau: nâng cao ý thức 
chấp hành chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm, 
qua đó, cần giải quyết căn bản bức xúc nổi cộm hiện nay là sử 
dụng hóa chất hay cồn công nghiệp trong sản xuất rượu, sử 
dụng chất cấm trong chăn nuôi, đảm bảo ATTP tươi sống. Đồng 
thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, công tác đảm bảo ATTP 
các nhà hàng, khách sạn, thức ăn đường phố, các cơ sở dịch 
vụ ăn uống đặc sản trên địa bàn để phục vụ tốt Festival nghề 
truyền thống năm 2017.

Trà My

HUYỆN NAM ĐÔNG: KIỂM SOÁT PHÒNG TRÁNH
NGỘ ĐỘC RƯỢU

 Nhằm thực hiện nghiêm các quy định về tiêu chuẩn, quy 
chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm 
rượu theo quy định của pháp luật; tăng cường các biện pháp 
phòng chống ngộ độc thực phẩm rượu và kiểm soát chặt chẽ 
các cơ sở sản xuất - kinh doanh rượu trên địa bàn huyện.  
Ngày 04- 4-2017, TTYT và Phòng Y tế huyện Nam Đông phối 
hợp với Chi cục VSATTP tỉnh tiến hành thanh, kiểm tra một 
số lò rượu sản xuất thủ công và cơ sở dịch vụ ăn uống, kinh 
doanh rượu tại xã Hương Lộc và Thị trấn Khe Tre.

Quá trình thanh, kiểm tra kết hợp với tuyên truyền, phổ 
biến các quy định pháp luật về ATTP đối với sản phẩm rượu, 
đồng thời đoàn đã lấy mẫu rượu của các cơ sở để kiểm tra 
chất lượng.

 Qua kiểm tra các lò rượu sản xuất trên địa bàn huyện đều 
nhỏ lẻ, chất men nấu rượu bằng phương pháp thủ công, hiện 
tại chưa phát hiện trường hợp pha chế rượu;  các cơ sở kinh 
doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh rượu có nguồn gốc xuất 
xứ… Đoàn nhắc nhở chủ cơ sở kinh doanh rượu lưu ý phải 
có hợp đồng mua bán theo quy định.

Trong thời gian đến Đoàn liên ngành VSATTP huyện sẽ 
tiếp tục thanh tra việc thực hiện các quy định về VSATTP 
trên địa bàn.

Thanh Hương- TTYT Nam Đông


