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              Kính gửi:  

- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố; 

- Phòng Y tế các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-SYT ngày 22/02/2021 của Sở Y tế về triển 

khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) của ngành y tế tỉnh Bắc 

Giang năm 2021.  

Để tăng cường triển khai công tác giáo dục, truyền thông về ATTP nhằm 

cung cấp kiến thức, pháp luật và thực hành đúng về ATTP cho các nhà lãnh đạo, 

quản lý; người sản xuất, chế biến, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm. Chi cục An 

toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) tỉnh Bắc Giang gửi đến Trung tâm Y tế, 

Phòng Y tế các huyện, thành phố tập hợp danh sách các bài phát thanh tuyên 

truyền kiến thức, pháp luật về ATTP do Chi cục ATVSTP tỉnh Bắc Giang biên 

soạn để triển khai, như sau: 

1. Danh sách các bài tuyên truyền do Chi cục ATVSTP tỉnh Bắc Giang  

biên tập năm 2015, 2016, 2018 không còn phù hợp, đề nghị không sử dụng để 

tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống truyền thanh cơ 

sở trên địa bàn (chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm). 

2. Sử dụng các bài sau để tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại 

chúng và hệ thống truyền thanh cơ sở, cụ thể: 

+ Tiếp tục sử dụng các bài tuyên truyền kiến thức, pháp luật về ATTP do 

Chi cục ATVSTP tỉnh Bắc Giang biên soạn năm 2015, 2016, 2018 còn phù hợp, 

hiệu lực (chi tiết tại Phụ lục 2 đính kèm). 

+ 60 bài tuyên truyền kiến thức, pháp luật về ATTP do Chi cục ATVSTP 

tỉnh Bắc Giang biên tập năm 2021 (chi tiết tại Phụ lục 3 đính kèm). 

3. Đề nghị: 

  - Trung tâm Y tế các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với đơn vị tuyên 

truyền, truyền thông của huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn và đơn vị 

liên quan; đồng thời chỉ đạo, chuyển cho Trạm Y tế trên địa bàn triển khai thực 



 

hiện công tác truyền thông, tuyên truyền thường xuyên và các dịp cao điểm về 

ATTP... trong thời gian tiếp theo. 

- Phòng Y tế huyện, thành phố: Tham mưu cho UBND/ Ban Chỉ đạo liên 

ngành về ATTP huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng, UBND xã, 

phường, thị trấn sử dụng các bài tuyên truyền kiến thức, pháp luật về ATTP do 

Chi cục ATVSTP tỉnh Bắc Giang biên soạn (chi tiết tại Phụ lục 2 và Phụ lục 3 

đính kèm) để triển khai truyền thông, tuyên truyền trên phương tiện thông tin 

đại chúng./.  
 

Trân trọng! 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế Bắc Giang (B/cáo); 

- Lãnh đạo Chi cục ATVSTP; 

- Các phòng thuộc Chi cục ATVSTP; 

- Website Chi cục ATVSTP; 

- Lưu: VT, NV. 
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