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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v hướng dẫn tuyên truyền Tháng hành
động vì an toàn thực phẩm năm 2018.

Kính gửi:
- Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố;
- UBND các xã, phường.
Thực hiện Công văn số 654/SVHTT-VHGĐ ngày 04/4/2018 của Sở Văn
hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa về triển khai Tháng hàng động vì an toàn thực
phẩm năm 2018 và Kế hoạch số 2245/UBND-YT ngày 09/4/2018 của UBND
thành phố Nha Trang về việc Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực
phẩm” năm 2018,
Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn công tác tuyên truyền, thông tin
như sau:
1. Nội dung tuyên truyền:
Tập trung tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân thành phố nhận thức rõ về
lợi ích của việc bảo đảm an toàn thực phẩm:
- An toàn thực phẩm (ATTP) là vấn đề ảnh hưởng lớn, trực tiếp đến sức
khỏe con người, được xã hội rất quan tâm. Bảo đảm chất lượng vệ sinh ATTP
giữ vị trí quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ sức khỏe nhân dân, góp phần giảm
tỷ lệ mắc bệnh, duy trì và phát triển nòi giống, tăng cường sức lao động, học tập,
thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế, văn hóa, xã hội và thể hiện nếp sống văn minh.
Trong thời gian qua, các phòng, ban chức năng thuộc thành phố đã có nhiều
cố gắng trong quản lý, bảo đảm ATTP trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, tình
trạng vi phạm các quy định về ATTP vẫn còn phổ biến; thực phẩm kém chất
lượng, các cơ sở chế biến, kinh doanh, thực phẩm không bảo đảm về vệ sinh.
- Cơ chế thị trường kết hợp với tiến trình hội nhập quốc tế khiến các loại
thực phẩm sản xuất, chế biến trong nước và nước ngoài nhập vào Việt Nam
ngày càng nhiều chủng loại. Việc bảo quản lương thực, thực phẩm không đúng
quy cách tạo điều kiện cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển đã dẫn đến các vụ
ngộ độc thực phẩm. Các bệnh do thực phẩm gây nên không chỉ là các bệnh cấp
tính do ngộ độc thức ăn mà còn là các bệnh mạn tính do nhiễm và tích lũy các
chất độc hại từ môi trường bên ngoài vào thực phẩm, gây rối loạn chuyển hóa
các chất trong cơ thể, ảnh hưởng tới giống nòi, gây bệnh tim mạch và ung thư...
2. Chủ đề:
“Tăng cường trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm”.
3. Khẩu hiệu tuyên truyền
- Nhiệt liệt hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm
2018.

- 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
- Tuyệt đối không sử dụng phẩm màu độc hại, các chất phụ gia ngoài
danh mục cho phép trong sản xuất, chế biến thực phẩm.
- Vì sức khỏe bản thân, vì an sinh xã hội, không lạm dụng rượu bia.
- Lựa chọn thực phẩm, rau, thịt, thủy sản tươi sống sạch, rõ nguồn gốc
xuất xứ cho bữa ăn ngon, an toàn sức khỏe.
- Để đảm bảo an toàn thực phẩm hãy ăn chín, uống sôi, rửa tay thường
xuyên bằng xà phòng.
3. Tổ chức thực hiện
a) Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố:
- Thực hiện 60 băng-rôn dọc tuyên truyền tại các tuyến đường Thái
Nguyên, Lê Thánh Tôn, Ngô Gia Tự , Nguyễn Trãi, Hùng Vương, Nguyễn
Thiện Thuật.
- Thực hiện tuyên truyền lưu động bằng xe tại chợ trên địa bàn thành phố.
b) UBND các xã, phường:
+ Thực hiện tuyên truyền trực quan 10 băng - rôn dọc tại cổng chợ, khu
đông dân cư, Nhà sinh hoạt cộng đồng, gần các khu vực nhà hàng, quán ăn.
+ Tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở.
4. Thời gian tuyên truyền: Từ ngày15/4/2018 đến ngày 15/5/2018.
Đề nghị Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố và UBND các
xã, phường quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về
Phòng Văn hóa và Thông tin trước ngày 16/5/2018 để tổng hợp báo cáo theo
quy định/.
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- Lưu: VT, Vy (04b)
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