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Kính gửi:  

- Phòng Y tế các huyện, thành phố Biên Hòa và thành phố 

Long Khánh; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố Biên Hòa và thành 

phố Long Khánh. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1365/KH-BCĐ ngày 23/3/2020 của Ban chỉ đạo bảo 

đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Đồng Nai triển khai “Tháng hành động vì an toàn 

thực phẩm” Đồng Nai năm 2020. 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, để hạn chế tụ tập đông 

người, tập trung nguồn lực cho việc chống dịch, năm nay toàn tỉnh sẽ không tổ chức 

Lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020. Chi cục An toàn vệ 

sinh thực phẩm đề nghị Phòng Y tế, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố Biên Hòa và 

thành phố Long Khánh thực hiện tăng cường công tác truyền thông Tháng hành động 

vì an toàn thực phẩm năm 2020 với các nội dung như sau: 

1. Hình thức tuyên truyền:  

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông, đài phát thanh, báo chí dành nhiều thời 

gian, thời lượng phát sóng tuyên truyền về an toàn thực phẩm. Đặc biệt phát huy hệ 

thống đài truyền thanh ở xã, phường, thị trấn để tập trung chuyển tải những thông điệp 

nhằm thay đổi các hành vi, thói quen vốn phổ biến trong xã hội mà có nguy cơ cao dẫn 

đến mất an toàn thực phẩm, đặc biệt là nhiễm vi sinh vật và hóa chất trong thực phẩm 

đến các nhóm đối tượng ưu tiên.  

- Truyền thông bằng xe tuyên truyền lưu động (đính kèm 02 đĩa CD nội dung).  

- Tùy từng địa phương, phong tục, tập quán, địa bàn dân cư triển khai các hình 

thức truyền thông phù hợp như băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích, tờ rơi,...  

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

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

người tiêu dùng cùng tham gia vào các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về các 



nội dung bảo đảm an toàn thực phẩm. 

2. Đối tượng truyền thông: 

- Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

- Chính quyền các cấp; cơ quan chức năng.  

- Người tiêu dùng thực phẩm. 

3. Thời gian: từ ngày 15/4 – 15/5/2020. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Chi cục An 

toàn vệ sinh thực phẩm để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, NV. 
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