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SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

CHI CỤC AN TOÀN 

VỆ SINH THỰC PHẨM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:       /KH-ATTP Kon Tum, ngày 09 tháng 01 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Truyền thông về an toàn thực phẩm năm 2021 

______________________ 

 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm ban hành Kế hoạch truyền thông về an 

toàn thực phẩm như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nâng cao nhận thức và đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá 

nhân trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm. 

- Giảm thiểu ngộ độc thực phẩm do tiêu dùng thực phẩm không an toàn. 

2. Yêu cầu 

- Các hoạt động truyền thông (nội dung, hình thức, phương tiện...) phù hợp 

với từng nhóm đối tượng cụ thể; có trọng tâm, trọng điểm và bảo đảm thiết thực, 

hiệu quả. 

- Thông tin về an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm phải chính 

xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến an 

toàn thực phẩm; đưa tin biểu dương các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong công tác 

bảo đảm an toàn thực phẩm, đồng thời phản ánh kịp thời các tổ chức, cá nhân vi 

phạm các quy định của pháp luật trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên 

các phương tiện truyền thông đại chúng. 

II. ĐỐI TƯỢNG 

1. Chính quyền các cấp. 

2. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc ngành Y tế quản 

lý. 

3. Người tiêu dùng thực phẩm. 

III. NỘI DUNG: Phụ lục 1. 

IV. HÌNH THỨC   

1. Truyền thông đại chúng 

- Phối hợp các cơ quan truyền thông đại chúng dành nhiều thời gian, thời 

lượng phát sóng tuyên truyền về an toàn thực phẩm. Đặc biệt phát huy hệ thống 
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truyền thông trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền 

hình thành phố Kon Tum và Báo Kon Tum để tập trung chuyển tải thông điệp về 

bảo đảm an toàn thực phẩm đến các nhóm đối tượng ưu tiên. 

- Tăng cường tuyên truyền, đưa tin các hoạt động bảo đảm an toàn thực 

phẩm trên Trang thông tin điện tử Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. 

2. Truyền thông trực tiếp 

- Tập huấn/cập nhật pháp luật và kiến thức an toàn thực phẩm. 

- Lồng ghép trong quá trình kiểm tra, giám sát tại các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm. 

- Đến người dân tại các thôn, làng. 

3. Hình thức truyền thông khác 

- Xe loa lưu động,  

- Phát tờ rơi, tờ gấp, áp phích, treo panô truyên truyền, treo băng rôn, khẩu 

hiệu ở những nơi động dân cư sinh sống, trên các tuyến đường chính tại thành 

phố Kon Tum. 

Đặc biệt, cần huy động sự hưởng ứng, tham gia của các tổ chức, cá nhân, 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm và các tổ chức, đoàn thể bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng vào các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về nội dung bảo đảm an 

toàn thực phẩm. 

V. THỜI GIAN: Phụ lục 2. 

VI. KINH PHÍ: Theo quy định hiện hành. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: Trên cơ sở Kế hoạch này, Phòng Nghiệp 

vụ chủ trì, phối hợp Phòng Công tác thanh tra chuẩn bị tài liệu truyền thông (đĩa 

tiếng, đĩa hình, bài viết tuyên truyền, tờ rơi, tờ gấp, áp phích) và xây dựng Kế 

hoạch chi tiết trình lãnh đạo Chi cục phê duyệt, triển khai thực hiện theo từng 

thời điểm và tổng hợp, báo cáo kết quả kịp thời./. 

 
Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Chi cục; 

- Các phòng thuộc Chi cục; 

- Lưu: VT, NV. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

 

Nguyễn Minh Thành 
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