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Số: 112 /CĐCT - TG Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2018 
V/v thực hiện Chương trình  

Hành động vì an toàn thực phẩm 

 
 

 

Kính gửi: Công đoàn cấp trên cơ sở, Công đoàn cơ sở  

 trực thuộc Công đoàn Công Thương Việt Nam. 

 

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-TTg  ngày 04/01/2012 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Chiến lược Quốc gia an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 – 

2020 và tầm nhìn 2030; Quyết định số 4870/QĐ-BCT ngày 29/12/2017 của Bộ 

Công Thương về việc giao nhiệm vụ và chỉ định đơn vị thực hiện hoạt động năm 

2017 Dự án An toàn thực phẩm thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số; 

Công văn số 48/CV-TCCT ngày 05/3/2018 của Tạp chí Công Thương về việc đề 

nghị phối hợp thực hiện Chương trình Hành động vì an toàn thực phẩm trong 

ngành Công Thương; 

  Chương trình truyền thông về an toàn thực phẩm trong kinh doanh thực 

phẩm ngành Công Thương với tên gọi “Hành động về an toàn thực phẩm” 

(Chương trình) trên quy mô toàn quốc, sử dụng các hình thức truyền thông hiện 

đại với sự tham gia của mọi tầng lớp xã hội. Các hoạt động sự kiện trọng tâm 

của Chương trình gồm: hoạt động cổ động tại các tỉnh, thành phố, tọa đàm 

“Đồng hành cũng doanh nghiệp phát triển thương hiệu thực phẩm an toàn”, Lễ 

công bố “Triệu chữ ký vì an toàn thực phẩm”. 

Để  Chương trình tạo được hiệu ứng rộng khắp, Công đoàn Công Thương  

đề nghị các công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc vận động 

người lao động tham gia các hoạt động của Chương trình, cụ thể như sau: 

- Vận động các đoàn viên công đoàn tham gia ký tên hưởng ứng Chương 

trình Hành động vì an toàn thực phẩm (có mẫu kèm theo).  

- Vận động các đoàn viên tham gia các hoạt động của Chương trình tại 

trang web: www.antoanthucphamhd.vn và trang Fanpage: Hành động vì an toàn 

thực phẩm.  

- Treo băng rôn cổ động, đăng banner hưởng ứng Chương trình trên Trang 

thông tin Điện tử của đơn vị (nếu có) có liên kết về trang về trang Web: 

www.antoanthucphamhd.vn.  

 

http://www.antoanthucphamhd.vn/
http://www.antoanthucphamhd.vn/


Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện và gửi bảng chữ ký về Tạp chí 

Công Thương (Địa chỉ: tầng 8, tòa nhà Bộ Công Thương, 655 Phạm Văn Đồng, 

Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) trước ngày 20/6/2018. 

 

Nơi nhận:                       
- Như trên; 

- Tạp chí Công Thương; 

- Lưu: TG, VP. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

                        (Đã ký) 

 

 

Tạ Thị Vân Anh 

 
  

 
 

  
 


