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SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /STTTT-TTBCXB Khánh Hòa, ngày 01 tháng 6 năm 2018

V/v tuyên truyền tăng cường công tác quản lý
an toàn thực phẩm đối với sản phẩm cà phê

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

Thực hiện Công văn số 4454/UBND-KT ngày 09/5/2018 của UBND tỉnh
về việc tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra cơ sở sản xuất, chế biến sản
phẩm cà phê, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn công tác tuyên truyền
như sau:

1. Nội dung tuyên truyền
- Phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm như: Luật An

toàn thực phẩm; Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Quyết định
số 4653/QĐ-BNN-KHCN ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn phê duyệt Đề án khung phát triển sản phẩm quốc gia "Cà phê Việt
Nam chất lượng cao"; Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của
Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và các
văn bản pháp luật khác có liên quan. Xem nội dung các văn bản tại địa chỉ:

http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.a
spx?itemid=25606;

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Nghi-dinh-38-2012-
ND-CP-huong-dan-Luat-an-toan-thuc-pham-138500.aspx;

https://luatvietnam.vn/nong-nghiep/quyet-dinh-4653-qd-bnn-khcn-bo-
nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-118357-d1.html;

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-178-2013-
ND-CP-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-an-toan-thuc-pham-
213799.aspx;

- Tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, chế biến cà
phê trong việc tuân thủ đúng quy định về an toàn thực phẩm, không sử dụng hóa
chất, phụ gia ngoài danh mục được phép sử dụng để chế biến cà phê, đặc biệt là
pin nhuộm cà phê.
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- Đưa tin phản ánh công tác giám sát, kiểm tra việc tuân thủ quy định về
đảm bảo an toàn thực phẩm tại địa phương và trên địa bàn tỉnh; các hành vi vi
phạm và kết quả xử lý của cơ quan chức năng.

2. Tổ chức thực hiện
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./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Như trên (VBĐT);
- UBND tỉnh (VBĐT để b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);
- Sở NN&PTNT (VBĐT);
- Phòng VHTT các huyện, TX, TP (VBĐT);
- Cổng TTĐT tỉnh (VBĐT);
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Phạm Duy Lộc


		2018-06-01T15:39:04+0700
	Việt Nam
	Phạm Duy Lộc
	Phạm Duy Lộc<pdloc@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




