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thông tin thích ñáng cho việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và kiến thức liên quan
ñến chất lượng, VSATTP; hướng dẫn nhân dân về vệ sinh ăn uống, vệ sinh chế biến
thực phẩm, cách ñề phòng ngộ ñộc thực phẩm và dịch bệnh do ăn uống thực phẩm
không ñảm bảo chất lượng, không vệ sinh; cách quản lý và sử dụng dụng cụ ñựng thực phẩm
hợp vệ sinh; kêu gọi, huy ñộng sự tham gia của cộng ñồng, các tổ chức xã hội vào công tác
giám sát VSATTP.
- Phối hợp Sở Y tế trong việc giáo dục truyền thông về VSATTP, nâng cao nhận thức và
thực hành của chính quyền các cấp, người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm.
ðặc biệt chú ý tuyên truyền cho người dân thay ñổi hành vi, các tập quán lạc hậu trong
sản xuất, chế biến thực phẩm.
9. Công an thành phố, Chi cục Quản lý thị trường, Ban Chỉ ñạo chống buôn lậu
hàng giả và gian lận thương mại thành phố (Ban Chỉ ñạo 127):
Phối hợp với các sở, ngành có liên quan phát hiện ñiều tra xử lý và hỗ trợ xử lý
các hành vi vi phạm pháp luật về VSATTP.
10. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và ðầu tư:
Có trách nhiệm cân ñối ngân sách, cấp kinh phí cho Ban chỉ ñạo liên ngành về
VSATTP thành phố theo ñúng quy ñịnh của pháp luật.
11. Ban Quản lý các Khu Chế xuất và công nghiệp:
Phổ biến các nội dung bảo ñảm VSATTP ñã ký kết với Sở Y tế; ñôn ñốc, nhắc nhở
các doanh nghiệp có bếp ăn tập thể thực hiện tốt các quy ñịnh về ñiều kiện VSATTP.
12. ðề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và ñoàn thể các cấp
trong thành phố:
Vận ñộng ñoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào công tác
VSATTP tại ñịa phương, có kế hoạch chủ ñộng trong công tác tuyên truyền, tổ chức
nói chuyện chuyên ñề về VSATTP cho các hội viên, ñoàn viên.
Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày và ñăng Báo Cần Thơ chậm nhất là 05 ngày,
kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc cần kịp thời báo cáo ñể Ủy ban
nhân dân thành phố chỉ ñạo giải quyết ./.
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