
BỘ NÔNG NGHIỆP  
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
ơ 

Số:                 /BNN-QLCL 

V/v phòng chống Covid-19 trong sản 

xuất kinh doanh nông sản thực phẩm 

 

 

Hà Nội, ngày      tháng    năm  

                    Kính gửi:  
 - Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam; 

- Hiệp hội chè Việt Nam; 

- Hiệp hội Cà phê – Cacao Việt Nam; 

- Hiệp hội lương thực Việt Nam; 

- Hiệp hội điều Việt Nam; 

- Hiệp hội rau quả Việt Nam; 

- Hiệp hội hồ tiêu Việt Nam. 
 

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 

virut Corona (Covid-19) đang diễn biến phức tạp tại khu vực thành phố Đà Nẵng 

và một số địa phương khác; thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ trong phòng chống dịch bệnh, đồng thời vẫn duy trì ổn định hoạt động sản 

xuất kinh doanh, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị các Hiệp hội kịp thời thông 

báo cho các doanh nghiệp hội viên khẩn trương tổ chức triển khai một số nội 

dung sau: 

1. Kịp thời cập nhật, phổ biến, quán triệt tới toàn bộ cán bộ, nhân viên, 

người lao động các chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Hướng dẫn 

“Dịch bệnh Covid và an toàn thực phẩm: Cẩm nang dành cho doanh nghiệp thực 

phẩm” do Tổ chức Nông lương thế giới và Tổ chức Y tế thế giới ban hành (đăng 

tải tại địa chỉ: https://www.who.int/publications/i/item/covid-19-and-food-safety-

guidance-for-food-businesses) để áp dụng biện pháp phòng ngừa Covid 19 phù 

hợp tại doanh nghiệp, bảo đảm an toàn cho người lao động, sản xuất kinh doanh, 

tiêu dùng thực phẩm trong nước và đáp ứng yêu cầu của thị trường nhập khẩu. 

2. Kịp thời thông báo đến cơ quan chức năng trong trường hợp cơ sở 

phát hiện có người nhiễm Covid-19. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, QLCL. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 
 

 

 

Phùng Đức Tiến 

https://www.who.int/publications/i/item/covid-19-and-food-safety-guidance-for-food-businesses
https://www.who.int/publications/i/item/covid-19-and-food-safety-guidance-for-food-businesses
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