
      

Kính gửi:  
- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao TP; 

- UBND các xã, phường. 

                         

Thực hiện Công văn số 2440/UBND-YT ngày 10/4/2020 của UBND 

thành phố Nha Trang về việc phối hợp tuyên truyền trong “Tháng hành động vì 

an toàn thực phẩm năm 2020”, 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố hướng dẫn tuyên truyền hưởng 

ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020 như sau: 

I.  KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

1. Nhiệt liệt hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020. 

2. Bảo đảm an toàn thực phẩm là xây dựng, củng cố niềm tin, uy tín sản 

phẩm Việt Nam. 

3. Vì sức khỏe người tiêu dùng, tuyệt đối không sử dụng hóa chất, kháng 

sinh ngoài danh mục, chất cấm trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. 

4. Tuyệt đối không sử dụng phẩm màu độc hại, các chất phụ gia, hóa chất 

ngoài danh mục cho phép trong sản xuất, chế biến thực phẩm. 

5. Lựa chọn thực phẩm rõ nguồn gốc xuất xứ cho bữa ăn an toàn. 

6. Để bảo đảm an toàn thực phẩm hãy ăn chín, uống chín, rửa tay thường 

xuyên bằng xà phòng. 

7. Bảo vệ quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn. 

II. THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN 

Từ ngày 16/4/2020 đến ngày 24/4/2020. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thành phố 

a) Tuyên truyền trực quan: 

- Thực hiện tuyên truyền bằng băng - rôn dọc, khẩu hiệu tuyên truyền với 

chất liệu in bạt hiflex, nền xanh, chữ trắng, kích thước 2x0,8m tại các tuyến 

đường trung tâm của thành phố. Số lượng do Trung tâm quyết định. 
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b) Tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh thành phố:  

- Tăng cường tin, bài, chuyên mục tuyên truyền trên hệ thống đài truyền 

thanh cấp thành phố và cổng thông tin điện tử thành phố trong “Tháng hành 

động vì an toàn thực phẩm” năm 2020. 

- Đưa tin, truyên truyền về các hoạt động thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm 

và công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. 

- Phối hợp với Phòng Y tế thành phố công khai các tổ chức, cá nhân bị 

phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm không đúng với quy định của 

pháp luật. 

2. UBND các xã, phường  

a) Tuyên truyền trực quan: 

- Thực hiện tuyên truyền bằng băng - rôn dọc, khẩu hiệu tuyên truyền với 

chất liệu in bạt hiflex, nền xanh, chữ trắng, kích thước 2x0,8m tại các tuyến 

đường trung tâm xã, phường, các điểm chợ, nơi tập trung đông dân cư. Số lượng 

do UBND xã, phường tự quyết định. 

b) Tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở:  

- Tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở, trang thông tin điện 

tử xã, phường về các quy định của pháp luật trong công tác đảm bảo vệ sinh an 

toàn thực phẩm. 

- Tuyên truyền bằng nhiều hình thức tại các buổi họp thôn, tổ dân phố. 

- Kịp thời công khai tên, địa chỉ các cơ sở, cá nhân vi phạm về an toàn 

thực phẩm trên địa bàn. 

Trên đây là hướng dẫn tuyên truyền hưởng ứng “Tháng hành động vì an 

toàn thực phẩm” năm 2020 trên địa bàn thành phố. Đề nghị Trung tâm Văn hóa - 

Thông tin và Thể thao thành phố, UBND các xã, phường thực hiện và báo cáo 

kết quả về Phòng Văn hóa và Thông tin trước ngày 15/5/2020 để tổng hợp./.  

 

Nơi nhận:                  
- Như trên (VBĐT); 

- UBND thành phố (VBĐT, b/c); 

- Trưởng phòng; 
- Lưu: VT, Trâm. 
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