
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 25 tháng 10 năm 2017

V/v tăng cường tuyên truyền thực hiện chính sách
pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh

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

Thực hiện Kế hoạch số 9021/KH-UBND ngày 02/10/2017 của UBND
tỉnh về việc triển khai Nghị quyết số 43/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc
hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai
đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Sở Thông tin và Truyền thông
hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

1. Nội dung tuyên truyền
- Phổ biến Luật An toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn của Trung

ương và địa phương về an toàn thực phẩm; quy định, quy chuẩn kỹ thuật trong
sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn; quy định về xử lý hành chính, hình sự
đối với các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm; mục tiêu, chỉ tiêu, các nội
dung chính của Kế hoạch số 9021/KH-UBND ngày 02/10/2017 nói trên, nhằm
nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, người dân trong sản xuất, kinh doanh, sử
dụng thực phẩm an toàn, góp phần hình thành nếp sống văn hóa văn minh trong
cộng đồng (kèm theo Kế hoạch số 9021/KH-UBND).

- Cảnh báo về tác hại của việc sản xuất, chế biến, kinh doanh, sử dụng
thực phẩm không an toàn; đồng thời thông tin hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ
thực vật, thuốc thú y, phân bón, thức ăn chăn nuôi theo đúng quy trình.

- Tuyên truyền vận động các hộ nông dân, chủ trang trại, doanh nghiệp
thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm, đặc biệt là không được sử dụng
chất cấm hoặc lạm dụng chất bảo quản, phụ gia, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú
y trong sản xuất, bảo quản, chế biến nông - lâm - thủy sản và ký cam kết bảo
đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Giới thiệu, quảng bá các sản phẩm, thương hiệu của địa phương về an
toàn thực phẩm; thông tin về các điểm kinh doanh nông - lâm - thủy sản an toàn
trên địa bàn tỉnh.

- Nêu gương các doanh nghiệp, cá nhân thực hiện tốt các quy định về an
toàn thực phẩm; đồng thời công khai thông tin doanh nghiệp, cơ sở sản xuất
kinh doanh sản phẩm, thực phẩm vi phạm.
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- Đưa tin phản ánh kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 9021/KH-
UBND ngày 02/10/2017 của các cơ quan, đơn vị tại địa phương và trên địa bàn
tỉnh.

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 các Đài Truyền thanh 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 (VB điện tử);
- UBND tỉnh (VB điện tử để b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);
- Sở Y tế (VB điện tử để biết);
- 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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