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Đồng Tháp, ngày 23 tháng 01 năm 2018

V/v tuyên truyền về
an toàn thực phẩm

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các cơ quan báo chí trong tỉnh;
- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị, thành phố;
- Đài Truyền thanh các huyện, thị, thành phố.
Thực hiện Công văn số 527/UBND-KGVX ngày 18 tháng 12 năm 2017
của UBND tỉnh về việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về an
toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh đậu hũ và chả chay;
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí trong tỉnh,
Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố:
- Tăng thời lượng, tần suất thông tin, tuyên truyền các quy định của pháp
luật về an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như hướng dẫn thực hiện tốt các biện
pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; nhất
là các quy định về sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ăn uống;
- Tuyên truyền, cảnh báo người tiêu dùng không sử dụng rượu không rõ
nguồn gốc, không có nhãn mác, không lạm dụng việc sử dụng bia rượu nhất là
trong các dịp lễ, tết; cần hết sức thận trọng khi sử dụng rượu, bia;
- Tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở sản xuất, kinh doanh đậu hũ và chả
chay đảm bảo an toàn, chỉ sử dụng phụ gia thực phẩm đúng theo quy định tại
Thông tư số 27/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 của Bộ Y tế về hướng dẫn quản
lý phụ gia thực phẩm;
- Đài Truyền thanh cấp huyện hướng dẫn Đài Truyền thanh cơ sở thông
tin, tuyên truyền, tiếp âm, tiếp sóng các chương trình về an toàn vệ sinh thực
phẩm của đài cấp trên.
- Trong quá trình thông tin, tuyên truyền cần phối hợp chặt chẽ với ngành
chức năng để bảo đảm nội dung thông tin được chính xác.
Đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- GĐ & PGĐ Sở;
- Lưu: VT, TTBCXB.
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