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V/v tuyên truyền “Tháng hành động  

vì an toàn thực phẩm” năm 2021 

  

 

 

               Kính gửi: 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao các huyện,  

thị xã, thành phố. 

    

 

Thực hiện Kế hoạch số 979/KH-BCĐLNVSATTP ngày 18/3/2021 của 

Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh triển khai “Tháng 

hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông 

hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:  

1. Nội dung tuyên truyền 

- Chủ đề “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021: “Đảm bảo 

an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tình hình bình thường 

mới”.  

- Hướng dẫn các cơ sở thực phẩm đảm bảo an toàn điều kiện vệ sinh cơ 

sở, trang thiết bị, dụng cụ sơ chế, chế biến thực phẩm; vệ sinh cá nhân trong việc 

phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.  

- Tuyên truyền, vận động người tiêu dùng lựa chọn và sử dụng thực phẩm 

bảo đảm an toàn, nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, hiểu 

đúng, dùng đúng thực phẩm bảo vệ sức khỏe. 

- Giới thiệu các mô hình sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, chuỗi thực 

phẩm an toàn, các sản phẩm truyền thống của địa phương nhằm quảng bá, khích 

lệ sản xuất sản phẩm thực phẩm an toàn, mang đậm nét truyền thống, đặc sản 

địa phương… 

- Thông tin chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các 

vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm. Công khai thông tin các cơ sở, cá nhân 

bị phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm nhằm cảnh cáo, răn đe, ngăn 

chặn các hành vi sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm trái pháp luật.  

- Đưa tin, bài phản ánh các hoạt động trong “Tháng hành động vì an toàn 

thực phẩm” năm 2021; công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng 

về việc chấp hành các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở thực 

phẩm trên địa bàn tỉnh.  

- Thời gian tuyên truyền: Từ ngày 05/4/2021 đến ngày 15/5/2021.  
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2. Tổ chức thực hiện 

- Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố 

tổ chức tuyên truyền có hiệu quả các nội dung trên.  

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn Đài 

Truyền thanh các xã, phường, thị trấn tuyên truyền theo nội dung trên.  

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin, 

Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố quan 

tâm thực hiện. 

(Kèm theo Phụ lục I - Hướng dẫn triển khai công tác tuyên truyền “Tháng 

hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021 của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ 

sinh an toàn thực phẩm tỉnh)./. 
 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên (VBĐT); 

- UBND tỉnh (VBĐT để b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c); 

- Sở Y tế (VBĐT); 

- Cổng TTĐT tỉnh (VBĐT); 

- Lưu: VT, TTBCXB (T, 02). 

 

 

 

 

 

 

Phạm Duy Lộc 
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