
UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /STTTT-TTBCXB Khánh Hòa, ngày 29 tháng 12 năm 2016

V/v tuyên truyền về đảm bảo vệ sinh
an toàn thực phẩm

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

Thực hiện Thông báo số 662/TB-UBND ngày 29/11/2016 của UBND tỉnh
về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đắc Tài tại buổi họp Ban Chỉ
đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP), Sở Thông tin và Truyền
thông hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

1. Nội dung tuyên truyền
- Tuyên truyền phổ biến các kiến thức chung về ATTP để người dân nâng

cao nhận thức, chủ động lựa chọn, sử dụng sản phẩm sạch, đảm bảo chất lượng.
- Tăng cường thông tin tuyên truyền về các điểm kinh doanh thực phẩm

nông lâm, thủy sản an toàn có xác nhận để người tiêu dùng biết và lựa chọn sản
phẩm an toàn.

- Tuyên truyền, vận động người tiêu dùng tham gia công tác bảo đảm
ATTP; sử dụng sản phẩm gia súc, gia cầm từ những cơ sở kinh doanh theo chuỗi
thực phẩm an toàn; kịp thời khai báo các hành vi vi phạm ATTP của các tổ
chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm, rau, thịt.

- Biểu dương các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện tốt công
tác bảo đảm ATTP.

- Đưa tin, bài phản ánh kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý theo quy định đối
với cá nhân, tổ chức vi phạm trong hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ
không đảm bảo các yêu cầu về điều kiện vệ sinh thú y, ATTP và vệ sinh môi
trường, các trường hợp vận chuyển, buôn bán thịt và các sản phẩm từ thịt không
rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa qua kiểm dịch… của các ngành chức năng.

- Tiếp tục tuyên truyền theo hướng dẫn của Sở tại Công văn số
109/STTTT-BCXB ngày 01/02/2016 về việc tuyên truyền quảng bá sản phẩm an
toàn, điểm kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; Công văn số 1140/STTTT-
BCXB ngày 23/8/2016 về việc tuyên truyền đẩy mạnh công tác quản lý an toàn
thực phẩm nhằm đưa thịt heo an toàn đến người tiêu dùng; Công văn số
561/STTTT-BCXB ngày 12/5/2016 về việc tuyên truyền tăng cường kiểm soát
lạm dụng hóa chất, phụ gia trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy
sản; Công văn số 1219/STTTT-TTBCXB ngày 07/9/2016 về việc tuyên truyền
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giới thiệu các sản phẩm an toàn và điểm kinh doanh nông sản thực phẩm an
toàn.

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 (Đài TT-TH các huyện,
TX, TP gửi VB điện tử);
- UBND tỉnh (VB điện tử để b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);
- Sở Y tế (VB điện tử);
- Phòng VHTT các huyện, TX, TP
(VB điện tử);
- Cổng TTĐT tỉnh (VB điện tử);
- Lưu: VT, TTBCXB. Phạm Duy Lộc
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