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     SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

     Số:               /SCT-TM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

 
 Bình Phước, ngày       tháng       năm 2019 

V/v triển khai các hoạt động 

hưởng ứng Chương trình “Hành 

động vì an toàn thực phẩm ngành 

Công Thương” năm 2019; 

 

 

Kính gửi:      Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất,  

                                     kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương. 
 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương tại văn bản số 7193/BCT-TTTN ngày 

29/9/2019 và của UBND tỉnh tại văn bản số 3010/UBND-TH ngày 16/10/2019 về 

việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chương trình “Hành động vì an toàn thực 

phẩm ngành Công Thương” năm 2019; 

Để hưởng ứng Chương trình “Hành động vì an toàn thực phẩm ngành Công 

Thương” năm 2019, góp phần xây dựng cộng đồng hành động vì an toàn thực phẩm, 

Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

ngành Công Thương: 

- Nâng cao tính tự chủ trong sản xuất, kinh doanh, đồng thời thực hiện các hoạt 

động truyền thông, Marketing, xây dựng thương hiệu nhằm khẳng định sự uy tín của 

sản phẩm và phát triển thị trường một cách bền vững, chinh phục người tiêu dùng; 

các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm đáp ứng đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật hoặc áp dụng các mô hình sản xuất tiên tiến như GMP, VietGap, HACCP, ISO, 

… nhằm tạo nguồn cung bảo đảm an toàn thực phẩm ra thị trường tiêu thụ. 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho công nhân viên tại đơn vị mình về công 

tác đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; Nói không với thực phẩm 

giả, thực phẩm kém chất lượng và đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. 

- Tham gia hưởng ứng treo băng rôn, quảng bá, treo hình ảnh tuyên truyền 

(banner) trên trang web của đơn vị để tuyên truyền “Hành động vì an toàn thực 

phẩm” năm 2019 ; dán hình ảnh, khẩu hiệu tuyên truyền (sticker/poster) “Hành động 

vì an toàn thực phẩm”; tham gia các hoạt động trực tuyến tại trang thông tin điện tử 

antoanthucphamhd.vn và trang Fanpage Hành động vì an toàn thực phẩm, chia sẻ các 

hành động cụ thể vì an toàn thực phẩm, góp phần hình thành cộng đồng hành động vì 

an toàn thực phẩm (mẫu hình ảnh tuyên truyền được đăng tải trên website: 

socongthuongbp.gov.vn). 

Đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành Công 

Thương quan tâm, thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                      GIÁM ĐỐC   
- UBND tỉnh (để b/cáo); 

- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 
- Lưu: VT, QLTM. 
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