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V/v tuyên truyền công tác bảo đảm an toàn
thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất

và mùa Lễ hội Xuân 2018

Kính gửi: Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 04/01/2018 của UBND tỉnh
về triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) Tết Nguyên đán Mậu
Tuất và mùa Lễ hội Xuân 2018, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn công
tác tuyên truyền như sau:

1. Nội dung tuyên truyền
- Tăng cường phổ biến Luật An toàn thực phẩm, các văn bản của Trung

ương và địa phương về vệ sinh ATTP, các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định điều
kiện vệ sinh ATTP.

- Phổ biến kiến thức về vệ sinh ATTP; điều kiện về kiến thức và sức khỏe
của người trực tiếp chế biến thực phẩm, an toàn vệ sinh trong chế biến, vận
chuyển, bảo quản, kinh doanh, sử dụng thực phẩm và phụ gia thực phẩm đến các
cơ sở sản xuất, kinh doanh và người dân, nhất là các cơ sở sản xuất, kinh doanh
những mặt hàng được sử dụng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân
như: Rượu bia, bánh kẹo, thịt gia súc, gia cầm.

- Hướng dẫn cách chọn mua, chế biến, bảo quản và sử dụng thực phẩm an
toàn để góp phần giảm thiểu tình trạng ngộ độc thực phẩm, phòng ngừa nguy cơ
ô nhiễm thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm.

- Đưa tin, bài phản ánh các hoạt động bảo đảm ATTP; công tác thanh tra,
kiểm tra việc chấp hành các quy định về vệ sinh ATTP đối với các cơ sở sản
xuất, kinh doanh thực phẩm tại địa phương và trên địa bàn tỉnh.

- Biểu dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt các quy định về bảo đảm
an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời phê phán các đơn vị, cá nhân vi phạm các
quy định pháp luật về bảo đảm vệ sinh ATTP.

- Thời gian tuyên truyền: Từ nay đến hết ngày 20/3/2017.
- Thông tin phổ biến kiến thức về ATTP tham khảo tại chuyên mục

“Truyền thông” trên Trang thông tin điện tử của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y
tế), địa chỉ: http://www.vfa.gov.vn/truyen-thong/to-roi-to-gap.html.

2. Tổ chức thực hiện



2

Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố tổ chức
tuyên truyền theo nội dung trên, đồng thời hướng dẫn Đài Truyền thanh các xã,
phường, thị trấn tuyên truyền.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Đài Truyền thanh - Truyền hình
các huyện, thị xã, thành phố quan tâm thực hiện.

(Kèm theo Phụ lục hướng dẫn triển khai công tác tuyên truyền bảo đảm
ATTP Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân 2018 của UBND tỉnh)./.
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