
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA V1T NAM 
THANH PHO DA NANG Dc 1p  - Ti do - Hnh phüc 

S6: 205 /KH-UBND Dà Nng, ngày g thdng ,,Anäm 2021 

KE HOCH 
Truyn thông v an toàn thrc phm 

trên dja bàn thành phô Ba Nng giai don 202 1-2025 

Thirc hin K hoch so ii 7/KH-UBND ngày 17/6/2021 cüa UBND thành 
phô Dà NAng ye triên khai thirc hin Chucmg trmnh thành phô "5 không", "3 có", 
"4 an" trong 1Tnhvrc ATTP trên dja bàn thành phô Dà N&ng den nAm 2025, 
UBND thành phô ban hành Kê hoch truyên thông ye an toàn thirc phârn 
(ATTP) trén da bàn thành phô Dà NAng giai don 2021-2025, ni dung cii the 
nhu sau: 

I. MVC TIEU 

1. Mi?c tiêu chung 

a) y manh cong tác tuyên truyn các van bàn pháp 1u.t v ATTP, kin 
thirc ATTP; nâng cao nhn thirc, thirc trách nhim cüa nguôi lãnh do, quàn 1 
và ngixii san xuât, kinh doanh thirc phâm, nhp khâu thirc phâm, kinh doanh 
dich v11 An uông, thirc An dung phô và ngui tiêu dung ye ATTP. 

b) Nâng cao nAng lirc quán 1 cüa các cp, các ngành trong cOng tác 
truyen thông ye ATTP; nâng cao hiu qua s1r phôi hp giüa chinh quyên ô dia 
phrang, gifla các Ca quan chic nng và các doàn the chInh tr xà hi trong cong 
tác báo dam ATTP. 

c) Ho.t dng truyn thông v ATTP phài barn sat sr lãnh do, chi do, 
diêu hành cüa Thành üy, HDND, UBND và các doàn the chInh trj - xã hi trên 
dja bàn thành phô; ni dung và hInh thirc truyên thông phong phü, da dng, phü 
hqp v&i tmg nhóm dôi tucmg, có tr9ng tam, tr9ng diem, thiêt thrc và hiu qua; 
phát huy ' thirc trách nhim cüa cong dông trong cong tác báo darn ATTP trên 
dja bàn thành phô; lông ghép vth các hot dng tuyên truyên khác có lien quan 
den di song ngui dan dja phucrng nhu Phong trào toàn dan doàn két xây dirng 
diii song vAn hóa t.i khu dan Cu, VAn minh thixcing mi, Chumg trInh mi1c tiêu 
quôc gia xây dirng nông thôn mdi, Chuong trInh mi xã mt san phâm OCOP... 

2. Mc tiêu cy the 

a) H&ng nAm 100% nguäi quàn 1, ngithi san xu.t, ch bin, kinh doanh 
thirc phâm, kinh doanh dch vv An uông có kiên thirc và thirc hành các quy 
djnh ye ATTP. 

b) Hang nAm 80-90% ngi.thi tiêu dung thirc ph.m, d.c bit là các di 
tuç'ng: phv nü, nông dan, cong nhân ti các nhà may có bêp An t.p the thu, 
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các khu cong nghip, giáo viên, nhân viên cUa các tnring h9c trên dja bàn 
thành phô... có kiên thic chung ye ATTP và phãn ánh các hành vi vi phm ye 
ATTP qua dung day nóng ye ATTP. 

IL BOI TIY€ING, NOI DUNG vA HNH Trnirc TRUYEN THÔNG 

1. Bôi tu'çrng 

a) ChInh quyn các cAp, can b lam cong tác quãn 1> ATTP & các cap, 
doàn the chInh trj - xA hi, to chüc xã hi nghê nghip. 

b) T chirc, cá nhân san xuAt, ch bin, nhp khAu, kinh doanh thirc phAm, 
kinh doanh djch vu an uông, kinh doanh thüc an du&ng phô, tiêu thi.wng ti các 
chq trên da bàn thành phô. 

c) Ngu&i tiêu dung thirc phAm: Tuyên truyn cho ngi.thi 'tiêu dung thirc 
phâm nói chung dc bit là các dôi ttrçmg: phii nü, nông dan, cong nhân t.i các 
nhà may có bêp an tp the thuc các khu cong nghip; giáo viên, nhân viên cap 
duôiig, h9c sinh, sinh viên cüa các truông h9c trên da bàn thành phô. 

2. Ni dung truyn thông 

a) Xây dung k hoch truyn thông v ATTP hang nArn và trong các djp 
cao diem nhi..r Têt Nguyen dan, Tháng hành dng vi AITP, Tét Trung thu... phü 
hcTp vó'i diêu kin thirc té t.i da phucmg, phü hçip vâi trng dôi ti.rçmg, trng cap 
climnh quyên ttir thành phô den qun, huyn vâ x, phuông. 

b) Nâng cao nãng lirc quán 1 v ATTP cho can b qun, huyn, xa, 
phithng lam cong tác thanh tra, kiêm tra ye ATTP. 

T chirc các l&p t.p huAn, dào t.o chuyên môn, nghip v11 v ATTP cho 
di ngQ can b qun, huyn, xã, phixó'ng lam cong tác thanh tra, kiêm tra ye 
ATTP nhu K thut lay mâu thirc phâm; Thanh tra chuyên ngânh ATTP tai 
qun, huyn (thI diem thirc hin theo Ngh quyêt 1 02/NQ-CP ngày 07/9/2021 
cüa ChInh phü); diêu tra ng dc thirc phâm... 

c) Tuyên truyn, nângcao nh.n thrc, thc hành v ATTP cho các cci s& 
san xuât, kinh doanh thc phâm. 

- Tuyén truyn, ph bin, nâng cao nhn thtrc, lam rô trách nhim cüa 
nguäi san xuât, kinh doanh thrc phâm theo quy dnh cüa pháp 1u.t. 

- Tuyên truyk, ph bin các quy djnh v diu kin v sinh ca s&, trang 
thiêt bj, diing cv trong san xuât, che biên, kinh doanh thrc phâm. 

- Tuyên truyn sü dung nguyen lieu Co ngun gc, xuAt xir rô rang, ph 
gia thvc phAm, chAt h trg ché biên du?c  phép sci dung, dung lieu lugng, dung 
di tuçxng theo quy djnh trong san xuât, ché biên thirc phârn; không sir dung 
nguyen lieu thrc phâm, thrc phâm già, thirc ph.m kern chat luçng, không an 
toàn. 

- Các tiôu chuAn, quy chuAn, các h thng quán l ATTP... trong san, 
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xut, so ch, ch bin, kinh doanh thircphm. 

: Tuyên truyn, phè bin các quy djnh v v sinh cá nhân trong san xuât, 
chê biên, kinh doanh phic v11 khách hang. 

- Tuyên truyn các phuo'ng pháp báo quàn và liia ch9n thc phm. 

- Tuyên truyn các van bàn pháp 1ut, chi do cüa ChInh phü, các van bàn 
lien quan den cong tác quàn 1 ATTP, các van bàn quy phm pháp 1ut m&i cüa 
Trung hang, thành phO. 

d) Tuyên truyn các mô hInh san xut, ch bin dam bão ATTP và khuyn 
khich ca sâ áp ding, tham gia vào các mô hlnh tiên tiên. 

- T chirc tuyen truyn vic áp diing ma QR code trong truy xut nguôn 
gôc thirc phâm, xây dimg ma vüng trông cho san phâm dc tnrng a dja phizang 
dê ngiiôi san xuât, ché biên và kinh doanh thirc phâm biêt di.rgc igi Ich thiêt thrc 
cUa vic áp di1ng gän m. truy xuât nguôn gô trên san phâm. 

- Tuyên truy&n ph biên cáC mO hInh san xut kinh doanh, các san phm 
thuc chuôi cung irng thirc phârn an toàn, các san phâm truyên thông cüa dja 
phucing thuc Cht.rcrng trInh "Môi xâ mt san phâm" (Chuang trInh OCOP) 
nhàm quàng bá, khIch 1 san xuât, kinh doanh thirc phâm an toàn, mang dm net 
truyên thông, dc san dja phuang... 

- Ph bin, huàng dn cho doanh nghip, co säsân xu.t, ch bin, kinh 
doanh thirc phâm áp ding các h thông quân 1' Chat lugng ATTP tiên tiên 
(GMP, GHP, HACCP, ISO 22000, VietGAP...), các quy chuân, tiêu chuân k 
thut, chat ltrcrng san phâm, hang hóa. 

d) Tuyên truyên, pM biên vn dng ngithi tiêu diing Iira ch9n và sir ding 
thirc phâm bào dam an toàn. 

- Cong khai dja chi các cci s& san xut, kinh doanh thirc phrn an toãn d 
ngui tiêu ding biêt, 1ra ch9n. 

- Tuyên truyn d nguäi tiêu ding có thói quen tr eMi các co sâ san xuât, 
kinh doanh thrc phãm khOng dam bão AUIP; Không tiêu th nhtng thrc phâm 
khOng rô nguOn gôc, thrc phâm già, thiic phâm kern chat luqng, không an toàn 
ho.c có dâu hiu ôi thiu, môc, hông; khai báo khi bj ng dc thrc phâm và các 
bnh truyén qua thçrc phâm. 

- Hu&ng dn each ch9n rnua, bào quãn và tiêu dung thrc ph.m an toàn. 
Hithng dn dgc nhän mac san phâm thirc phâm. 

e) Tuyên truyn, giáo diic phông cMng ng dc thrc ph.m và bnh 
truyên qua thirc phâm. 

g) Biu duang các t chirc, cá nhân tIch circ tham gia các hoat  dng bão 
dam ATTP, dông th?d phê phán, dua tin các to chrc, cá nhân vi phm các qu 
djnlI pháp 1u.t ye bão dam ATTP. 
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- Thông qua các ci quan báo chI (Báo Dà Nng, Báo Cong An, Báo 
Thanh Niên.. .)và website cüa các s&, ban, ngành, qun, huyn... thông tin den 
ngui dan ye kêt qua cong táë ATTP trên dja bàn thành phô. 

- T chirc các cuc thi tim hiu v ATTP nhu: Hi thi can b quàn l 
ATTP giôi cap qun, huyn; Büa n an toàn cho gia ctInh... to không khI thi 

dna, tim hiêu ye ATTP trong can b, cong nhn viên chirc, ngu&i lao dng và 

ngi.thi tiêu dung thrc phâm. 

3. Hinh thüc, bin pháp truyn thông 

a) T chirc thông tin, tuyên truyn b.ng nhiu loai hmnh báo dài, trang thông 
tin din tCr, ci the: 

- Các báo, dài & dja phuong m& các trang chuyên iny.c, chuyên d tuyên 
truyên; din dan tháo lun, dôi thoai giia cd quan quàn l, san xuât kinh doanh vói 
các tang lóp nhân dan, và lay kiên dóng gop ciia nhân dan. 

- Trang thông tin din ti.r cüa các s&, ngith, các cng giao tip din tir các 
qun, huyn m& các chuyên m1ic cong bô các van ban quy phm pháp lu.t ye 11th 
vrc ATTP và lay kiên dóng gop cüa các thng l&p nhàn dan. Dua tin ye cong tác 

ATTP trén dia bàn. 
b) T chrc các hi ngh tuyên truyn: tmg s&, ngành, da phuo'ng tiy theo 

diêu kin to chtrc hi nghi, chuyên dê ye cong tác bâo dam ATTP; cac cuc hçp, 
sinh hot thithng kr cüa Mt trn To quOc Vit Nam và các doàn the chInh tr - x. 
hOi, to chic xã hi nghê nghip lông ghép nOi dung truyên thông ye ATTP. 

c) To chirc các cuc tça dam, hi thào, nghiên ciu khoa h9c, các khóa $p 
huãn, các cuc thi tim hiêu ye ATTP. 

d) T chirc tuyên truyn, c dng trirc quan trên các phuang tin pano, kh.0 
hiu, bang rOn, c& phuón, bang din tir...; các hot dng triên lam, van hóa, van 

ngh 

d) T chirc phát hành sách, tài 1iu, bàn tin; phát bang, dia, hInh, tä rth, áp 

phIch tuyên truyên ye ATTP. 

e) T chrc tip nhn kin, phan ánh, khiu nai, t cáo cüa th chirc, cá nhan: 
ma hem thu gop ; tiêp dan trirc tiêp; din thoi dung day nóng; qua website, thu 

din tii 

4. Các kênh truyên thông 

a) Dài Phát thanh - Truyên hinh thành ph chü dng tang thai luçing, ni 
dung tuyên truyên nhât là phô biên Lut An toàn thçrc phâm. 

b) Các báo dành nhiu trang tin d tuyên truyn v ATTP. 

c) Dài truyên thanh & qun, huyn, xa, phuông, khu phô, các xe lu'u dng t.p 
trung chuyên tài thông dip, khâu hiu ATTP den các nhóm dôi tuçYng uu tiên. 
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d) Keith truyn thông trçrc tip: Tang cung truyn thông trrc tip thông qua 
di ngil can b y tê, giáo dc, nông nghip phát triên nông thôn, cong thirong cáe 
ban ngành, doàn the vói các hmnh thrc dê tiêp thu nhi.r h'ithng dan thc hành C%I the 
theo nhóm, nói chuyn, hOi  thào, tuyên truyên ye ATTP,... Ngoài ra, &ra vào thào 
lun và có ngh quyêt ye dam bào ATTP trong các dcit sinh hoat  cüa các cap ñy 
dàng. 

d) Các kênh tmyn thông khác: frng diing rnng xâ hi, tin nhn qua din 
thoi, bang ron, khâu hiu, triên lam,... Dc bit, can huy dng sr hu&ng lrng tham 
gia cüa các ca s& san xuât, kinh doanh thçrc phâm và các to chüc, doàn the bào v 
quyên lçi ngt.r?ii tiêu dung, cüng tham gia vào các hot dng truyên thông ye 

ATTP. 
A 5. Khau hiçu tuyen truyen 

- ChInh quyn các cp, các ca quan chüc näng quyt tam ngän ch.n thirc 
phâm không an toàn, thrc phâm già, thrc phâm kern chat li.rcmg. 

- Tuyt di không sü d11ng phrn màu dc hai,  các chit phi gia, hóa cht 
ngoài danh m11c cho phép trong san xuât, chê biên thirc phâm. 

- Không quàng cáo thirc phrn báo v sue khóe gay hMu nhAm là thuc. 

- Kiuh doanhthirc phm ch.t lucrng, an toàn là sr phát trin bn vng cüa 
doanh nghip, là niêm t1r hào cüa doanh nhân, là song có trách nhim vó'i cong 
dông. 

- Bào dam ATTP tai  chç là trách nhim ciia các h kinh doanh thirc phm 
trong chq và to chirc quàn l chg. 

- Hay quan tam l\ra ch9n các thi.rc ph.m có ngun gc, xut xir, bao bi, 
nhãn mac rO rang. 

- Hay thirc hin an chin ung chin và diing thirc phrn có ngun gc xut xir 
rô rang dê tot cho src khOe. 

- Hay c19c k5 thông tin va 11ra chgn cn th.n khi mua thirc ph.m dixcic quàng 
cáo qua mng xà hi. 

- Toàn dan giám sat, du tranh vó'i các hành vi vi phrn cht luçmg, v sinh 
an toàn thi,rc phâm. 

- Hay "Tv giác, phát giác, t giác" trong vic du tranh và bào v thxc phm 
an toàn. 

III. KJNH PHf TIJ1TC HIiN 

Dir toán kinh phi tr ngân sách UBND thành ph, giai doan 2022-2025 là 
4.079.680 dông. Chi tiêt kinh phi dInh kern Phi 1iic. 

Can cü nhim vi dtxcic giao tai  K hoch nay, các ca quan, don vj, dja 
phwing chü dng can dôi, lông ghép trong kinh phi hott dng các chtro'ng trInh 
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dir an, k hoach  hang näm dä duçc giao trong dr toán cüa các ngành, dja 
phung và các nguôn hcip pháp khác theo quy djnh âê thirc hin và thanh quyêt 
toán dam bâo theo dung quy djnh. 

IV. TO CHYC TH1YC HIN 

Các sâ, ban, ngành và UBND qun, huyn cAn ci chirc näng, nhim vii 
quán 1 ATTP theo phân công, phân cap triên khai thirc hin day dü ni dung Kê 
hoch nay. Dông thôi triên khai thirc hin mt so nhim v1i cii the sau: 

1. Ban Quãn 1 An toàn thirc phâm 

a) Chü tn, pMi hcip vâi các sâ, ban, ngành và dja phucng t chüc th1rc 
hin cong tác tuyên truyên ye ATTP trên dja bàn; to chuc các chien dch truyên 
thông v&i nhiêu hInh thüc da dng vào các d9t cao diem nhu: Têt Nguyen Dan, 
Tháng hành dng vi ATTP, Têt Trung thu. 

b) TAng curng cong tác tuyên truyn, quâng bá hInh ãnh di vOi các chg 
dã thrcic cong nhn dam báo dü diêu kin ATTP nhAm to dng lirc và khuyên 
khIch nhân rng vic xây di.mg chci ATTP. 

c) Tip tl:lc cüng cé và nâng cao hiu qua hot dng du&ng day nóng ye 
ATTP cüa thành phô dê tiêp nhn phàn árth, to giác cüa nhân dan ye các hành vi 
vi phm. 

2. S& Nông nghip Va Phát trin nông thOn 

a) Da dng hóa hInh thic tuyên truyn v ATTP, tAng cuông tuyên 
truyên, phô biên các quy dnh ye AT fP; tp huân nâng cao nAng 1irc cho di ngü 
can b nông nghip lam cong tác dam báo ATTP. 

b) T chuc các bui nói chuyn, hi thào chuyên d v san xu.t th1rc 
phâm an toàn, san xuât theo hu6ng hu ca; xây dçrng ma v1ing trông cho san 
phâm thrc phâm dc tnrng & dja phucxng. 

3. S& Cong Thiro'ng 

a) Phi hçp thrc hin cong tác tuyên truyn, ph bin v các quy djnh 
ATTP t&i các ca s& san xuât, kinh doanh thirc phâm thuc trách nhim quán l. 

b) Tip t1ic tuyên truyn, vn dng Cong ty phát trin chçi Dà Nng, Ban 
Quãn l các chçi qun dAng k2xay dimg chg dam bào dii diêu kin ATTP và duy 
trI diêu kin dam bâo ATTP dôi vó'i các chçi dã diiçic cong nhân trix&c do. 

4.S&Yt 

a) T chüc tuyên truyn, ph bin các quy djnh, hi.róng dan, giáo dçic 
phOng chông ng dc thirc phâm và bnih tnuyên qua thirc phâm. 

b) Chi dao  Trung tam Kim soát bnh t.t, Trung tam t các qun, huyn 
phôi hçip vói các don vj có lien quan dê tniên khai các boat  dng truyén thông 
an toàn thrc phâm. 

tu
dt

c-
29

/1
1/

20
21

 1
7:

47
:5

2-
tu

dt
c-

tu
dt

c-
tu

dt
c



7 

5. St Thông tin và Truyn thông 

a) T chüc tuyen truyn, phi bin các quy djnh pháp 1ut v A'ITP, truyén 
thông trên các phtrong tin thông tin dui cháng ye ATTP. 

b) Chi do, hurng dn cac ca quan báo ehI và h thng thông tin ca s& trên 
dja bàn xây dirng tin, bài, phóng sir... phàn ánh kjp thai các thông tin ye tlnh hInh 
ATTP trén dja bàn và các chü tnrmg, chInh sách mói cüa Trung rnmg, dja phixang 
lien quan den cong tác quàn l ATTP. Dông thai, tang cithng tuyên truyên, thông 
tin chinh xác, rng rãi các mt hang, san phâm, cci sô san xuât kinh doanh dam bâo 
ATTP và các ca sâ chi.ra darn bâo ATTP trén dja bàn thành phô dê ngithi tiêu dung 
quyêt djnh lra chçn thirc phâm. 

6. S& Giáo due và Dào tao 

a) Ph& h vi Ban Quãn l ATTP trong vic tp hun, tuyên truyn, phô 
biên kiên thic ye ATTP cho nhân viên cap dung ti các bêp an ban tth cüa các 
tmng hçc. 

b) Chi dao  Phông Giáo dic và Dào to và các trithngh9ct chirc lông 
ghép các buôi nói ye ATTP, treo bang ron tuyên truyên ye ATTP trong 
djp Tháng hành dng vi ATTP và các dçit cao diem khác. 

7. S& Tài ChInh 

Hang näm, vào thi dim xay dmg dir toán, trên ca si d nghj cüa các co 
quan, dan v, da phu'ang, can cir chü truo'ng cüa cap có thâm quyên, chinh sách, 
chê d quy dnh vâ khã näng can dôi ngân sách, SO Tài chInh xem xét, tong hcxp 
kinh phi thirc hin các nhim vi duçc giao tai  Ké hoch nay, báo cáo UBND 
thành phô trInh HDNID thành phô phê duyt theo quy djnh cüa Lut ngân sách 
nba nithc. 

8. IJBND các qun, huyn 

a) B trI kinh phI th%rc hin cong tác tuyên truyn v ATTP. Tip tiic 
tuyên truyên diêu kin dam bào ATTP dôi vOi các cci s& san xuât, chê biên và 
kinh doanh thirc phâm theo phân công, phân cap; tuyên truyên nhânrng các mô 
hInh san xuât, kinh doanh thiic phâm an toàn; các mô hInh diem ye kinh doanh 
thüc an ththng phô, chçx dêm... 

b) Chi d.o Dâi phát thanh tuyn qun, huyn và xâ, phuing tham gia 
tuyên truyên ye ATTP. 

s. . A , 9. Dai Phat thanh — Truyen hinh Ba Nang 

a) Thirc hin the bàn tin, phóng sir tuyên truyn các quy djnh v ATTP 
trên song phát tharth và truyên hinh; xay drng chuyên miic truyên hInh VI An 
toàn thirc phâm vâi tan suât 02 sO/tháng; xây drng các phOng s1r, trailer, khâu 
hiu phát trén song phát thanh. 
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b) Ph& hqp v&i Ban Quàn 1 ATTP xây dirng miic Tu v.n và cung cp 
thông tin ye ATTP nhàrn giói thiu, quàng ha các chui cung frng thirc phâm an 
toàn; CáC co s& san xuât, kinh doanh thrc phâm áp diing các h thông quãn 1 
chat hrçmg ATTP tiên tiên (GMIP, GHP, HACCP, Iso 22000, VietGAP ...) 
mang 1i hiu qua kinh té thiêt thirc. Biêu ducing, quáng bá các mô hInh san 
xuât, kinh doanh th1rc phâm an toàn, phi hçip quy djnh cüa pháp 1ut. 

10. D nghj U' ban Mt trnT qu& Vit Nam thành ph& các doàn th 
to chirc chInh trj - xâ hi tiêp tic phôi hçTp chat chê vOi cac sâ, ban, ngành và dja 
phixong có lien quan tang cithng tuyên truyên, vn dng và giám sat cong tác 
quàn 1 ATTP trên dja bàn thành phO. 

Trén day là K hoach truyn thông v ATTP trén da bàn thành ph Dà 
Nng giai don 202 1-2025, dê nghi các don v triên khai thuc hiên,/ 

No'inhn: KT. CHU TICH 
- TTTU, Yr HDNDTP (b/cáo); PHO CHU TICH - CT, các PCT UBND thành phô; 
- UBMTTQVN thành phô; 
- Các só ban, ngành; 
- Cong an thành phO; 
- Các th chirc, hi oàn the; 
- UBMTTQVN, UBND quan,  huyn; 
- Dái DRT, Báo DN, Báo CADN; Cong TTDT; 
- L.ru: VT, KGVX, BQLATTP. 

A . Ngo Th1 Kim Yen 
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Phu hic 
N CONG TAC THÔNG TIN, TUVEN TRUYEN VE AN TOAN THIXC PHAM GIAI DOiN 2022-2025 

(Ban hành kern theo Ké hoach s /KH-UBND ngày O tháng.Z' näm 2021 
cia Chü tjch Uy ban n/ian dan thành pho Dà Nang) 

STT 
/ 

hoat dông IiiI tIic Kinh nh1 thirc hin 
Näm 2022 Näm 2023 Näm 2024 Nàm 2025 

 TONG C9N  1.018.920 1.020.920 1.018.920 1.020.920 
I  BAN QUAN LY AN TOAN THITC PHAM 316.080 316.080 316.080 316.080 
I  Xe ô to c dng tuyOn truyn Tháng hãnh dng vi ATTP Roadshow 28.800 28.800 28.800 28.800 
2 Tuyên truyên Tháng hânh dng vI ATTP trén các tuyên 

 thrOng trung tarn 
Bang rOn, phi.r&n 15.000 15.000 15.000 15.000 

3 Tuyên truyen ye ATTP trên dãi truyn hinh EM Nng, 
trên cac báo trong cac dçit cao diem Tét Nguyen dan, 
Tháng hành dng, Têt Trung thu 

Phát trên dài Danang 

TV, bài tuyên truyên 
trOn các bão 

60.000 60.000 60.000 60.000 

4 Tuyén tmyn ATTP qua tin nhn SMS Nhà rntng mobi, vina... 70.280 70.280 70.280 70.280 
5 Xây dung Ban tin ATTP trén dia ban thành phô Dà 

Nng 
Xuât b?tn tâi lieu khOng 

kinh doanh 
72.000 72.000 72.000 72.000 

6 lap huan, tuyOn truyên van ban quy ph?m pháp lut, 
nâng cao nàng hrc ATTP cho ngu&i quãn 12, san xuãt, 
kinh doanh thrc phãm 

Tip huân, hi nghj, hi 
thäo 

70.000 70.000 

8 To chirc các cuc thi, hôi thi tim hiêu ye ATTP I-IOi thi (trrc tiêp, 
online) 

70.000 70.000 

II so THÔNG TIN VA TRUYEN THÔNG 50.000 50.000 50.000 50.000 
I Tuyën truyn ATTP qua video d h9a Video d h9a 50.000 
2 Tuyên truyn ATTP qua Tng dài 1022 vâi nhiu hinh 

thüc và hot dng nhu: Biên tp tin bài dang trOn Cong 
1022 và mmg xã hôi Tong dài 1022; Giri email cung 
cap thông tin tuyên truyên ATTP den các CBCCVC 
thành ph6; Thiêt ké san phãm truyên thông (infographic) 

tuyên truyên; Nhän tin SMS tuyén truyên ATTP tài 
ngi.rOri dan thành phô Dà Nang; TO chüc roadshow quâng 
bá, kêu gçi nguvi dan nâng cao thirc dam bâo ATTP 

Tng dâi 1022; Tin 
nhãn SMS; 

Roadshow. 

50.000 50.000 
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Dan. vLtinh: 1.000 dng ('Mat nghIn dan, 

STT Ni dung Iiot dçng Hinh thuc 
Kinli phi tlurc hiên 

Nin 2022 Nàni 2023 Nãm 2024 NãI 1?025  
90.000 III  S GIAO DUC vA DAO TAO 90.000 90.000 90.000 

T6 chi'rc cuc thi tim lieu kT nang 1ra chçn thrc phIni 
 an toàr'tnxâc cong trurng cho hc sinh cap Tiëu hçc 

1-1i liii 90.000 90.000 90.000 90.000 

iv  SOYTE 117.100 119.100 117.100 119.100 

Trung flint Kknz scat bizIz 111 54.000 56.000 54.000 56.000 

Tuyên tmyn trên Dài PTTH Dã Nng: 
+ Phán ánh các hot dng y tê nhäm dam bão An toàn 
thirc phâm, phOng chong djch bnh lay truyên qua thrc 

phâm; 
+ An toán thirc phârn phOng chông djch bnh Covid-19; 

+ PhOng ngira va xi'r trI khi b ng clOc thrc phârn. 

+Fhràng dan xir 1 ntxâc, v sinh môi trixâng, v sinh an 

uông trong thiên tai, lu liit; 

Tin, phóng sir truyên 
hlnh và chuyên CIê Giáo 

diic sirc khoê trén 
chuyên rnic SKCMN 

28 000 28 000 28 000 28 000 

Tuyên tmyn trên the n phm báo chI cüa Ngành Y t: 
+Hrróng dn xr l niiâc, v sinh mOi trtthng, v sinh an 
uông trong thiên tai, lii; 
+ Huàng dan dam bão ATTP phông chông djch bnh 
lay truyên qua thirc phâm; 
+ An toân thrc phâm phOng chong djch bênh Covid-19; 
+ PhOng ngra và xr tn khi bj ng dc t1iirc phâm 

Bài viêt trén "Ban tin 
Sác khOe cong dông" 

2.000 2.000 2.000 2.000 

Tuyên truyên trên trang Web, mng xã hOi: 
+Huàng dan xir 1 nuâc, ye sinh môi trtrmg, ye sinh an 
uông trong thiên tai, 111 1zt; 
+ An toàn thrc phâm phOng chông djch bnh Covid-19; 
+ PhOng ng1ra vã xütrI khi bj ng dOe thrc phm; 
+ Sir diing thi,rc phâm an toàn, hçip l phOng tránh các 

bnh khOng lay nhiêrn 

Däng tin, bài trên 
website, fanpage 

"Trung lain Kiê,n scat 
binh tat thành pM Dà 
Ncing" và dAng video 

trên keith Youtube 
"Truyen thông GDSK" 

1.000 1.000 1.000 1.000 

San xuât tài lieu truyCn thông 

Fhr&ng dn xü l ntràc, v sinh môi tntr&ng, v sinh an 
uông trong thiên tai, lii lut. 

San xut vâ phân phi 
t?i rci 

15 000 15 000 

HuOng dan ATT'P phOng chOng các djch bCnh lay truyn 
qua uong an uong. 

San xut và phân phi 
ti hixorng dan/ap phich 
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Do?? vi tInh: 1.000 dOn 

STT Ni dung hott dng HInli üiuc 

0' 

Kinh phi thiyc hiên 
Näni 2022 Näm 2023 Näm 2024 Näm 2025 

+ HuOng dn xr 1' ntràc, v sinh môi trtr&ng, v sinh an 
uông trong thiên tai, lu litt; 
+ An toàn thirc phm phông chng djch bênh Covid-19; 
+ Phông ngira và xr trI khi bj ng dOc  thirc ph.m; 
+ Sr ding thrc phm an toàn, hçip l' phông tránh các 
bênh truyên nhim. 

Video clip 10.000 10.000 10.000 10.000 

2 Trung tam Y t qun, huyn (H?a yang, Cm L) 63.100 63.100 63.100 63.100 
- Tuyên truyn v ATTP trong các dçit cao dim nhir TM 

Nguyen dan, Tháng hãnh dng VSATTP, TM Trung thu 
In bang rOn, t roi, 

t& gtp/xe truyn thông 
21.600 21.600 21.600 21.600 

- In 10 nguyen tc yang, 05 chIa khOa d cO thrc ph.m an 
toàn cho bêp an tp the trên dja bàn quãn l 

In poster 9.500 9.500 9.500 9.500 

- T chüc các bui nói chuyn chuyên d& tp hu.n, tuyên 
tmyn van bàn quy phmphát lut, nâng cao näng 1irc 
cho ngui quân I, san xuât, kinh doanh thrc phm trên 
dja bàn quãn 1 

Tp hun, hi thào 32.000 32.000 32.000 32.000 

V UBND QUAN HA! CHAU 39.000 39.000 39.000 39.000 
1 Tuyên truyên Tháng hãnh dng vi ATTP trên các tuyn 

di.rmg trung tam 
Bang ron, plurthi 30.000 30.000 30.000 30.000 

2 Tuyên truyn van bàn quy phtm pháp lut, nâng cao 
nãng Irc ATTP cho ngu&i quàn l', nâng cao näng 1irc 
ATTP cho ngrYi quàn li', ng.rri san xuât, kinh doanh 
thirc phm 

Th rcii, tr gp 9.000 9.000 9.000 9.000 

VI BA! PHAT THANH - TRUYEN H!NH oA NANG 406.740 406.740 406.740 406.740 
1 Truynhinh 
- Chuyênmic"VIAntoànthrcphâm" TtpchI 194.832 194.832 194.832 194.832 

- Chixcrng trInh toa dam Giao lint TQ 46.488 46.488 46.488 46.488 

- Tr van va cung cp thông tin v ATTP Tir v.n qua truyn hInh 46.296 46.296 46.296 46.296 

- Trai1ertrênsóngtruynhInh Trailer 36.144 36.144 36.144 36.144 

2 Phát thanh 
- Phóng sr v ATTP Phóng sr chinh 1umn 79.380 79.380 79.380 79.380 

- Trailer, banner trên trang thông tin din tr Ch1rQng trinh 3.600 3.600 3.600 3.600 
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TONG H1P V KIEN GOP V CUA CAC DO14 Vi 
(Kern theo Ta trinh sd: /TTr-BQLA TTP ngày tháng nárn 2021 

cia Ban Quán lj An toàn thy'c phâm) 

TT Don v% gop y Ni dung gop Y kin cüa Ban Quan 1 An toàn thirc phm 

S&Yt 

1. Tai ph.n H, muc 2, b sung them ni dung: 
tuyên truyn, gino dijc phông chng ng d 
thrc phm và bnh truyên qua thuc phm. 

Tiëp thu kiên gop ' 

2. T?i  phn IV, b sung nhim vi cOa S Y t: 

- Chà tn, phi hçp vâi các cu quan, dcm vj có 
lien quan trin khai cong tác tuyên tniyên, gino 
diic phOng chng ng dc thtjc ph.m Va bh 
truyên qua thijc phCin trên dja bàn thãnh phô. 

Ni dung nay, Ban Quán l An toàn thiic 
phãm diêu chinh lai nhu sau: 
T chirc tuyên truyn, ph bin các quy dnh, 
htràng dan, giáo dic phông chong ng dc 
thrc phAm và bnh truyên qua thirc phâm 

- Clii dto Trung tam Kirn soát bnh tat, Trung 
tam y t cite qu1n, huyn phi hçcp veil citc dun 
vj cO lien quan d triên khai các hoat dng 
truyn thông v an toàn thirc phtm trên dja bàn 
thãnhph. 

Tip thu kiên gop 

2 
SO Thông tin va 
Truyn thông 

Chi do, hLreing d1n cite cu quan báo clii và h 
thng thông tin cci sO trên dja bàn xây drng 
tin, bài, phong sr ... phàn iinh kjp thii citc 
thông tin v tInh hInh ATFP trên dja bàn và 
các din tnrcmg, chInh sitch mOi cUa Trung 
uong, dia pliwing lien quan den cong tác quitn 
I2 an toàn thrc phãm 

Tip thu kin gop 
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3 S& Cong Thircing 

1. Tai phn IV, nuic 1, nhiêm vi giao Ban 
Quân 1 An toàn thirc phirn, clê nghj bô sung 
nôi dung: Tang cung cong tác tuyên truyên, 
quáng bá hInh ánh dOi vâi các chçi dã dixçc 
cong nhn darn báo dii diu 1cin an toân thirc 
phm nhiin tao  dung 1irc và 1thuyn khIch 
nhiIn rng vic xây drng chçi an toàn thrc 
phiin. 

Tiêp thu kin gop r 

2. Tti phin IV, muc 3, nhim vt giao Si 
COng Thucing, d nghj sira lai thành: Phi 
&ip thrc hen cOng tác tuyên trnyn, 
phO bin v các quy dinh ATTP tói các cci s 
san xut, kinh doanh thirc phArn thuc trách 
nhiin quán 1. 

Tip thu ' kin gop 

4 Sii Tãi chInh 

1. D nghj li'y them kin ciia các cci quan, 
don vj trirc tiêp trin ldiai thirc hin Ké hoach 
(Các S: Nông nghip và PINT, Cong 
Thuong, Y t, Thông tin và Truyii thông 
Giáo duc vã Dào tao; Dài Phát thanh - 
Truyn hInh Dà Nng; UBND các qun, 
huyn) truâc khi báo cáo UBNID thành ph 

Ban Quãn 1 An toàn thirc phârn dã tic 
hiCn. 

tu
dt

c-
29

/1
1/

20
21

 1
7:

47
:5

2-
tu

dt
c-

tu
dt

c-
tu

dt
c
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2. Dôi vói dtr toitn kinh phi tir ngân sitch nhà 
ninc giai doan 2022-2025, Sà Tài chInh 
nhn thity mt so ni dung trüng lap giüa cite 
dan vj nhrir tuyên truyên Thitng hành dng vi 
ATTP trên cite tuyên dtthng trung tam; tuyên 
truyên vitn bàn quy phtrn phitp Iut ATTP 
cho ngui quitn l, san xuitt, kinh doanh thrc 
phitm... 

V nôi dung nay, thl!c ra không có su trüng 
läpgiftacácdcmvivI: 
- Tuyén truyn Tháng hành dng vi ATTP 
trên cite tuyên chxng trung tam: Ban Quitn l 
An toàn thtrc phâm tuyên truyn trên cite 
tuyên dung chInh cña thành phô; 
qunIhuyën tuyên truyên trên các tuyên 
dtx?ng con 1i cüa qun, huyen. 
- Tuyén truyn van bàn quy phtm pháp lust 
ATTP cho ngtthi quán !, san xuitt, kinh 
doanh thc phâm: d.ric thtrc hin cho dOi 
ttrcing quitn l theo phitn cOng, phân cap. 

Dài Phitt thanh — Truyn 
hInh Dà Nng 

1. Thi.rc hiên cite ban tin, phOng sir tuyitn 
truyên cite quy djnh ye ATTP trên song phitt 
thanh vâ truyên liInh; xây dtrng chuyên muc 
truyen hinh Vi An toan thrc pham voi tan 
sut 02 sOlthitng; xity di.mg các phóng sr, 
trailer, khiu hiu phitt trên song phitt thanh. 

. 
Tiep thu y kien gop y 

2. Phi hçrp vói Ban Quitn l' ATTP xây drng 
miic Tis vn và cung cp thông tin ye ATTP 
nhäm giói thiu, quitng bit cite chuOi cung 
irng thixc phm an toàn; cite ccc sO san xuitt, 
kinh doanh time phãm lip diing cite h thông 
quitn 1 chat krçing ATTP tiên tiên (GMP, 
GFIP, IE-IACCP, Iso 22000, VietGAP) mang 
lai hiu quit kinh t thit thirc. Biêu duang, 
quitng bá cite mO hInh san xuât, kinh doanh 
thrc phtm an toitn, phü hqp quy djnh cüa 
phitp lut. 

Tiêp thu kiên gop 

6 Si Giito dc và Dào tio Thng nht ni dung 
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7 
S Nông nghiêp và 
Phat tnen nong thon 

Thong that noi dung 

8 TJBND qun Hái Châu Thong nhtt ni dung 

9 UBND huyn Hôa Vang Không có kiên gOp 

10 UBND quân CAm L KhOng CO kin gOp ' 

11 UBND qun Lien Chiu Không có " kin gop 

12 UBND quân NgU Hânh Son KliOng cO kin gOp 

13 TJBND qun Thanh KhC KhOng cO kin gop ' 
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