
UBND TỈNH PHÚ YÊN 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:                /SYT-NVY         Phú Yên, ngày      tháng      năm 2023 
 

V/v hướng dẫn thực hiện công tác 

truyền thông đảm bảo an toàn thực 
phẩm năm 2023 

 
Kính gửi:   

- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật;  
- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố. 

 
Thực hiện Công văn số 90/ATTP-NĐTT ngày 16/01/2023 của Cục An 

toàn thực phẩm-Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện công tác truyền thông đảm 

bảo an toàn thực phẩm năm 2023, Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số 
nội dung. cụ thể như sau: 

1. Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, các đơn vị truyền thông, 
các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền chính sách, pháp luật về an toàn thực 
phẩm, cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm, kiến thức phòng ngừa ngộ độc 

thực phẩm, đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng 
thực phẩm;  

2. Kêu gọi doanh nghiệp, cộng đồng, các tổ chức, đoàn thể xã hội cùng 
chung tay, góp sức bảo đảm an toàn thực phẩm chất lượng, an toàn;  

3. Tổ chức đánh giá cuối năm về kiến thức và thực hành đúng về an toàn 
của các nhóm đối tượng: Người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và 

người quản lý, người tiêu dùng. Số liệu thống kê cần bổ sung vào mục 9 phần II 
mẫu báo cáo số 1C quy định tại Quyết định số 3081/QĐ-BYT ngày 15/7/2020 

và gửi về Sở Y tế (qua Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Địa chỉ: 93 Trần 
Hưng Đạo, phường 1, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên; điện thoại: (0257) 3896.816; 

Email: ccatvstp.syt@phuyen.gov.vn)) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Y tế.  

Nhận được công văn này, đề nghị Lãnh đạo các đơn vị nghiêm túc triển 
khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- GĐ và các PGĐ SYT; 
- UBND các huyện, TX, TP; 
- Lưu: VT, NVY (H). 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
Nguyễn Thị Mộng Ngọc 
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