
  

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC 
_____________________ 

 

Số:         /UBND-KT2 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________ 

 
  Vĩnh Phúc, ngày       tháng      năm 2019 

V/v tổ chức các hoạt động hưởng 

ứng Chương trình hành động vì an 

toàn thực phẩm 2019. 

 

 

Kính gửi:   

- Các sở, ban, ngành trong tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố tỉnh Vĩnh Phúc.  

 

Chương trình “Hành động vì an toàn thực phẩm ngành Công thương” là 

chương trình truyền thông về an toàn thực phẩm (ATTP) trong kinh doanh thực 

phẩm ngành Công thương được tổ chức trên quy mô toàn quốc với các hoạt 

động sự kiện như: Tuyên truyền “Hành động vì an toàn thực phẩm” tới các hộ 

gia đình, cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp, trung tâm thương mại, Hoạt động trải 

nghiệm, giới thiệu thực phẩm an toàn… 

Để hưởng ứng Chương trình trên, góp phần xây dựng cộng đồng hành 

động vì ATTP, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các huyện, 

thành phố trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông nhằm 

nâng cao nhận thức cho cộng đồng trong tháng 10 năm 2019, cụ thể như sau: 

1- UBND các huyện, thành phố: 

- Phát động các hoạt động cụ thể đảm bảo sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng 

thực phẩm an toàn tới các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; tổ chức các 

hoạt động truyền thông, cổ động, tuyên truyền hành động vì ATTP trên địa bàn 

trong tháng 10 năm 2019. 

- Vận động các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, chợ truyền thống, cửa 

hàng bán và giưới thiệu thực phẩm tại địa phương treo băng zôn quảng bá, treo 

hình ảnh tuyên truyền (banner) trên trang thông tin điện tử của đơn vị trong 

tháng 10 năm 2019. 

- Vận động các tổ chức, cơ quan, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, 

hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và người dân trên địa bàn tham gia 

hoạt động “Tôi hành động vì an toàn thực phẩm” thông qua việc dán hình ảnh, 

khẩu hiệu tuyên truyền “Sticker poster” (Hành động vì an toàn thực phẩm trong 

tháng 10 năm 2019. 

- Vận động các tổ chức, cơ quan và người dân trên địa bàn tham gia các 

hoạt động của Chương trình “Hành động vì an toàn thực phẩm ngành Công 

Thương” năm 2019 và các hoạt động trực tuyến tại trang thông tin điện tử 

www.antoanthucpham.vn và trang Fanpage; Hành động vì ATTP, chia sẻ các 

hành động cụ thể vì ATTP, góp phần hình thành cộng đồng vì ATTP. 

http://www.antoanthucpham.vn/


  

2- Các sở, ban, ngành: 

- Treo băng zôn quảng bá, treo hình ảnh tuyên truyền (Banner trên trang 

web của đơn vị trong thàng 10 năm 2019). 

- Vận động cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan, đơn vị tham 

gia các hoạt động sự kiện và các hoạt động trực tuyến tại trang thông tin điện tử 

www.antoanthucpham.vn và trang Fanpage; Hành động vì an toàn thực phẩm. 

Các sở chuyên ngành quản lý về ATTP (Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Sở Công thương) và các sở, ban, ngành có liên quan có trách 

nhiệm phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện các hoạt động truyền 

thông, cổ động, tuyên truyền hưởng ứng Chương trình. 

(Mẫu băng zôn quảng bá, hình ảnh, khẩu hiệu tuyên truyền gửi kèm theo 

văn bản này) 

Đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố phối hợp triển 

khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  

- Bộ Công thương (B/c); 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các cơ quan thông tin đại chúng; 

- CPVP; 

- Như kính gửi; 

- CV KT2; 

- Lưu VT, 

(L       b).                
 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Hạnh 
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