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KẾ HOẠCH 

Về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020 
 

Thực hiện Kế hoạch số 68/KH-BCĐLNVSATTP ngày 08/4/2020 của Ban chỉ 

đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố về việc triển khai “Tháng 

hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020; Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch 

“Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020, cụ thể như sau:   

I. MỤC TIÊU  

1. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông chính xác, kịp thời, toàn diện, 

có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm (ATTP).  

2. Nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã 

hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về ATTP đối 

với các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh quảng cáo thực phẩm. 

3. Tăng cường xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP, quảng cáo thực 

phẩm và giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn. 

II. CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Chủ đề “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020: “Nghiêm 

chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực 

phẩm”. 

2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/4/2020 đến ngày 15/5/2020. 

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở chủ động tuyên truyền và 

phổ biến chủ đề “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020; vận động gia 

đình, người thân bảo đảm vệ sinh dụng cụ sơ chế, chế biến thực phẩm, vệ sinh cá 

nhân trong việc phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; 

lựa chọn và sử dụng thực phẩm bảo đảm an toàn, nói không với thực phẩm giả, thực 

phẩm kém chất lượng; hiểu đúng, dùng đúng thực phẩm bảo vệ sức khỏe. 

2. Văn phòng tuyên truyền các văn bản pháp luật, chỉ đạo của Chính phủ, các 

văn bản liên quan đến công tác quản lý ATTP trong văn bản Ngày pháp luật tháng 

4/2020. 

3. Phòng Tin học và Thống kê thực hiện tuyên truyền chủ đề “Tháng hành 

động vì an toàn thực phẩm” năm 2020 trên trang thông tin điện tử của Sở; thực hiện 

đăng tải các nội dung tuyên truyền của Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng và  

Trang Thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông. 

 



2 

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trưởng các phòng thuộc Sở (và tương đương) triển khai đến công chức, 

viên chức, người lao động thực hiện Kế hoạch này. 

2. Văn phòng chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan trong công 

tác triển khai thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động vì ATTP năm 

2020 về Ban quản lý An toàn thực phẩm trước ngày 20/5/2020. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” 

năm 2020 của Sở Tài chính, yêu cầu các phòng, các tổ chức đoàn thể nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- UBND thành phố (để báo cáo); 

- BGĐ Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Công đoàn, Chi đoàn Sở; 

- Lưu: VT, VBĐT, VP. 

 

   KT. GIÁM ĐỐC 

                           PHÓ GIÁM ĐỐC 

          

   

 Nguyễn Thành Trung 
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