
Phụ lục 1  

Hướng dẫn triển khai công tác truyền thông về ATTP 

dịp tết Trung thu năm 2020 

(Kèm theo Kế hoạch số          /KH-BCĐ ngày      tháng    năm 2020) 

 

I. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN TRUYỀN THÔNG  
1. Chính quyền các cấp, các nhà quản lý  

2. Người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm  

3. Người tiêu dùng thực phẩm  

II. NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG  

1. Đối với Chính quyền các cấp, các nhà quản lý  

- Phổ biến kế hoạch triển khai công tác bảo đảm ATTP dịp tết Trung thu 

năm 2020.  

- Nêu cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp, người đứng đầu 

các đơn vị, cơ quan trong việc quản lý ATTP tại địa phương, cơ sở. 

 - Đưa tin, tuyên truyền về các hoạt động thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm 

và công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn cả nước.  

- Tuyên truyền các văn bản pháp luật, chỉ đạo của Chính phủ, các văn bản 

liên quan đến công tác quản lý ATTP, các văn bản quy phạm pháp luật mới như:  

+ Nghị định số 15/2018/ND-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP;  

+ Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về ATTP;  

+ Nghị định số 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/3/2017 về ghi 

nhãn hàng hóa;  

+ Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BCT ngày 09 tháng 02 năm 2018 của 

Bộ Công Thương về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh thực 

phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;  

+ Các văn bản pháp luật khác có liên quan đến công tác quản lý ATTP 

của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương.  

2. Đối với người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm  

- Tuyên truyền, phổ biến các quy định về điều kiện vệ sinh cơ sở, trang 

thiết bị dụng cụ, yêu cầu về thực hành của người trực tiếp tham gia sản xuất, chế 

biến thực phẩm theo quy định hiện hành.  

- Tuyên truyền chỉ sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, 

phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến được phép sử dụng; sử dụng đúng liều 

lượng, đúng đối tượng theo quy định trong sản xuất, chế biến thực phẩm; không 

sử dụng nguyên liệu thực phẩm, thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, 

không an toàn.  

- Tuyên truyền quy định về điều kiện vệ sinh nơi bán sản phẩm. Các cơ sở 

kinh doanh bánh trung thu cần kinh doanh và bảo quản sản phẩm ở nơi khô ráo, 

thoáng mát, tránh để bánh trực tiếp dưới ánh nắng, không để gần hàng hóa có 

mùi lạ. Tuyệt đối không được bán bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ, không 

có nhãn mác rõ ràng, quá hạn sử dụng, bánh bị mốc, hỏng. 
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 - Tuyên truyền đảm bảo các điều kiện ATTP trong bảo quản, kinh doanh 

bánh, mứt kẹo; đặc biệt là bánh trung thu.  

- Tuyên truyền phổ biến các mô hình sản xuất, kinh doanh, các sản phẩm 

thực phẩm an toàn, các sản phẩm truyền thống của địa phương nhằm quảng bá, 

khích lệ sản xuất sản phẩm thực phẩm an toàn, mang đậm nét truyền thống, đặc 

sản địa phương...  

- Công khai các cơ sở, cá nhân bị phạt vi phạm hành chính về ATTP 

nhằm cảnh cáo, răn đe, ngăn chặn các hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

trái pháp luật.  

3. Đối với người tiêu dùng thực phẩm  
- Tăng cường phổ biến, tuyên truyền về quyền lợi và nghĩa vụ của người 

tiêu dùng trong sử dụng thực phẩm. Đặc biệt là quyền khiếu nại, trách nhiệm 

khai báo, tố giác các hành vi vi phạm ATTP của các tổ chức, cá nhân trong hoạt 

động sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

 - Phổ biến kiến thức, thực hành hướng dẫn cách lựa chọn, sử dụng, bảo 

quản thực phẩm an toàn. Trong dịp tết Trung thu, người tiêu dùng nên mua bánh 

trung thu ở các cơ sở có địa chỉ rõ ràng, nơi bày bán bánh đảm bảo điều kiện vệ 

sinh ATTP; kiểm tra kỹ nhãn mác, các thông tin trên nhãn mác phải rõ ràng về 

các nội dung như tên cơ sở sản xuất, địa chỉ sản xuất, tên sản phẩm, thành phần 

cấu tạo, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản, thời hạn sử dụng...; không sử 

dụng bánh có dấu hiệu mốc, hỏng. 

 III. CÁC KÊNH TRUYỀN THÔNG  
- Kênh truyền thông đại chúng: Huy động Đài truyền thanh các cấp dành 

nhiều thời gian, thời lượng phát sóng tuyên truyền về ATTP. Đặc biệt phát huy 

hệ thống đài truyền thanh ở xã, thị trấn để tập trung chuyển tải Thông điệp bảo 

đảm ATTP tết Trung thu năm 2020. Viết bài phổ biến kiến thức về ATTP, phổ 

biến các nội dung của Luật và các văn bản hướng dẫn liên quan để nâng cao 

hiệu quả thực thi các nội dung của Luật.  

- Kênh truyền thông trực tiếp: Tăng cường truyền thông trực tiếp thông 

qua đội ngũ cán bộ y tế, giáo dục, nông nghiệp phát triển nông thôn, các ban 

ngành, đoàn thể (như Mặt trận tổ quốc, Hội chữ thập đỏ, Hội phụ nữ, Đoàn 

thanh niên, lực lượng vũ trang, cộng tác viên y tế thôn, bản...) với các hình thức 

dễ tiếp thu như hướng dẫn thực hành cụ thể theo nhóm, nói chuyện, hội thảo, hội 

diễn, hội thi quần chúng, hội thi cộng tác viên tuyên truyền về ATTP...  

- Các kênh truyền thông khác: Tùy từng địa phương, phong tục, tập quán, 

địa bàn dân cư triển khai các hình thức truyền thông phù hợp như băng - zôn, 

khẩu hiệu, hướng dẫn cụ thể bằng cách “cầm tay chỉ việc”.  

Đặc biệt, cần huy động sự hưởng ứng tham gia của các tổ chức, cá nhân 

doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm và các tổ chức, đoàn thể bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng cùng tham gia vào các hoạt động truyền thông, tuyên 

truyền đảm bảo ATTP dịp tết Trung thu.  

IV. THÔNG ĐIỆP: Bảo đảm ATTP tết Trung thu năm 2020  

Vào dịp Tết Trung thu, nhu cầu tiêu dùng các loại bánh, kẹo, nước giải 

khát tăng đột biến. Nếu không quản lý tốt, nguy cơ xuất hiện các loại sản phẩm 

không đảm bảo ATTP, hàng giả, sản phẩm không nguồn gốc, xuất xứ, trà trộn, 



3 

lưu thông trên thị trường, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng. Để 

bảo đảm ATTP, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ quyền lợi, sức khỏe 

người tiêu dùng:  

1. Các cơ quan quản lý cần tăng cường kiểm tra những nơi cung cấp thực 

phẩm, chợ đầu mối, cơ sở nhập khẩu nguyên liệu, thực phẩm; xử lý nghiêm các 

cơ sở vi phạm ATTP. 

 2. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm: Thực hiện nghiêm túc các 

quy định của Pháp luật về kiểm soát nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, điều kiện 

vệ sinh cơ sở, trang thiết bị phục vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm.  

3. Người tiêu dùng: Chỉ mua và sử dụng các sản phẩm thực phẩm, bánh 

kẹo có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn, mác, điều kiện bảo quản, 

kinh doanh thực phẩm. Tuyệt đối không sử dụng thực phẩm, bánh kẹo đã ôi thiu, 

mốc hỏng, hết hạn sử dụng.  

Vì Tết Trung thu vui, khỏe - Hãy bảo đảm ATTP !  
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NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN BẢO ĐẢM ATTP 

PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 

 

I. BẢO ĐẢM ATTP ĐỐI VỚI CHỢ, SIÊU THỊ  

1. Đối với cơ sở 

 - Có diện tích thích hợp đảm bảo các điều kiện an toàn thực phẩm, phù 

hợp với quy mô kinh doanh.  

- Khu vực kinh doanh sản phẩm động vật, rau củ quả, đồ uống, sản phẩm 

đông lạnh cần riêng biệt, tránh nhiễm chéo.  

- Phòng, chống côn trùng và động vật gây hại trong khu vực kinh doanh 

và khu kho hàng.  

- Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật.  

- Hệ thống xử lý chất thải được vận hành thường xuyên đảm bảo vệ sinh 

môi trường, an toàn thực phẩm.  

- Mở của ra vào và cửa sổ hoặc các giải pháp phù hợp khác để tăng cường 

thông khí tại phòng, gian bán hàng.  

2. Đối với trang thiết bị, dụng cụ  

- Đủ trang thiết bị phù hợp để xử lý nguyên liệu, chế biến, đóng gói, bảo 

quản các loại thực phẩm khác nhau.  

- Có các dụng cụ gắp, kẹp thực phẩm chuyên dụng cho khách hàng lựa 

chọn thực phẩm tươi sống, không bao gói sẵn.  

- Đủ dụng cụ, phương tiện rửa và khử trùng, nước sát trùng/gel rửa tay 

khô cho nhân viên và cho khách hàng.  

- Vệ sinh khử khuẩn thường xuyên.  

3. Người bán hàng  

- Phải đeo khẩu trang, găng tay.  

- Sử dụng dung dịch khử khuẩn/ xà phòng rửa tay trước khi và sau khi 

làm việc.  

- Giữ khoảng cách an toàn với khách hàng.  

- Có phương án đảm bảo khoảng cách và số lượng người mua hàng phù hợp.  

- Không tham gia phục vụ khách hàng khi đang mắc các bệnh tả, lỵ, 

thương hàn, viêm gan A, E, viêm da nhiễm trùng, lao phổi, tiêu chảy cấp, hoặc 

đang bị một trong các triệu chứng như ho, sốt, khó thở. 4. Người mua hàng  

- Đeo khẩu trang.  

- Giữ khoảng cách an toàn với người xung quanh và người bán.  

- Sử dụng dung dịch khử khuẩn tay trước và sau mua hàng.  

- Sử dụng các dụng cụ gắp, kẹp thực phẩm hoặc găng tay khi lựa chọn 

thực phẩm.  

- Tránh cầm, nắm, tiếp xúc trực tiếp vào các bề mặt, các vật dụng không 

cần thiết.  

II. BẾP ĂN TẬP THỂ, NHÀ HÀNG  

1. Khu chế biến  

- Bếp ăn được bố trí bảo đảm không nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa qua 

chế biến và thực phẩm đã qua chế biến  

- Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ việc chế biến  
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- Thực hiện kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn  

- Cống rãnh ở khu vực chế biến phải thông thoát, không ứ đọng  

- Dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải phải đảm bảo vệ sinh; 

chất thải, rác thải phải được thu dọn hàng ngày sạch sẽ.  

- Bảo đảm côn trùng và động vật gây hại không xâm nhập vào khu vực 

chế biến, kho chứa nguyên liệu  

2. Trang thiết bị dụng cụ  

- Có thiết bị bảo quản, vận chuyển thực phẩm an toàn.  

- Sử dụng thớt, dao, dụng cụ chứa đựng riêng cho thực phẩm sống và thức 

ăn chín. 

 - Trang bị đủ thìa, đĩa, bát, đũa dùng để ăn uống riêng cho từng cá nhân.  

- Dụng cụ, thiết bị chế biến, ăn uống cần bảo đảm an toàn, được vệ sinh 

sạch sẽ và khử trùng.  

- Có đủ bao gói, hộp kín, an toàn để đựng đồ ăn cho khách mang đi.  

- Trang bị đủ xà phòng rửa tay/ dung dịch khử khuẩn, dung dịch vệ sinh 

bề mặt bếp, sàn nhà, tay nắm cửa…  

- Trang bị đủ khẩu trag, găng tay chuyên dụng cho nhân viên chế biến 

thực phẩm, nhân viên chia, phát thức ăn.  

3. Khu vực ăn uống  

- Thoáng mát, đủ ánh sáng, vệ sinh sạch sẽ. 

 - Nơi rửa tay phải đủ nước sạch và xà phòng.  

- Có thể trang bị thêm dung dịch khử khuẩn bàn tay cho người ăn.  

- Không phục vụ cùng lúc quá đông người, cần bố trí ăn theo ca.  

- Bố trí khoảng cách an toàn giữa những người ăn.  

- Thùng đựng rác có nắp đậy, đạp chân để mở nắp và có lót túi. 

 4. Người chế biến, phục vụ  
- Phải đeo khẩu trang khi chế biến, phục vụ  

- Sử dụng đũa, kẹp gắp, găng tay nilon để chia gắp thức ăn  

- Giữ khoảng cách phù hợp với người xung quanh và thực khách, người mua. 

- Không tham gia phục vụ, chế biến khi có ít nhất một trong các triệu 

chứng ho, sốt, khó thở và mắc các bệnh tả, lỵ, thương hàn, viên gan A, E, viêm 

da nhiễm trùng, lao, phổi, tiêu chảy cấp.  

5. Người ăn  

- Rửa sạch tay bằng xà phòng/ dung dịch khử khuẩn bàn tay trước và sau 

khi ăn.  

- Không nói to, cười đùa trong khi ăn, hạn chế di chuyển trong phòng ăn.  

- Giữ khoảng cách an toàn với người ngồi cùng bàn ăn.  

- Bỏ rác đúng nơi quy định.  

6. Đối với nơi cách ly có tổ chức ăn uống  

Ngoài đảm bảo các hướng dẫn trên cần chú ý:  

- Nhà bếp, nơi ăn uống phải được bố trí cách biệt với khu cách ly.  

- Bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá tình vận chuyển, chia thức ăn 

 - Bố trí khu vực ăn cho nhân viên riêng biệt với khu của người cách ly.  

III. BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI GIA ĐÌNH  

1. Khi mua thực phẩm  



6 

- Phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc với người 

xung quanh trong quá trình lựa chọn thực phẩm, khi chờ thanh toán.  

- Sử dụng dung dịch khử khuẩn tay trước và sau khi ra khỏi cửa hàng, 

siêu thị. 

 - Sử dụng các dụng cụ gắp, kẹp thực phẩm chuyên dụng hoặc găng tay 

khi lựa chọn thực phẩm tươi sống, không bao gói sẵn. 

 - Chọn thực phẩm tươi, ngon, không bị hư hỏng (héo, úa, ươn).  

- Không mua thực phẩm bị mọt, mốc, hết hạn sử dụng.  

- Vệ sinh túi, làn, dụng cụ chứa đựng thực phẩm sau mỗi khi sử dụng.  

2. Sơ chế, bảo quản thực phẩm sau khi mua về  
- Rau, củ, quả cần rửa sạch bùn, đất, rác…, để ráo nước và chia thành các 

phần nhỏ (lượng đủ dùng cho một bữa ăn) trước khi gói, bọc, bảo quản trong 

nhiệt độ mát.  

- Trứng khi mua về cần rửa sạch, lau khô và bảo quản ở nhiệt độ mát trừ 

sản phẩm đã được đóng hộp/đóng vỉ sẵn.  

- Thịt, cá và các sản phẩm động vật khác phải rửa sạch và để ráo nước; 

bọc kín bảo quản ở nhiệt độ mát khi chờ chế biến trong ngày, bảo quản ở nhiệt 

độ đông lạnh nếu bảo quản lâu hơn.  

- Chú ý rã đông thực phẩm bằng cách đặt trong ngăn mát tủ lạnh hoặc 

dưới vòi nước chảy hoặc bằng lò vi sóng; không để thực phẩm ra ngoài nhiệt độ 

phòng trong nhiều giờ.  

- Để riêng các loại thực phẩm khác khi bảo quản trong tủ lạnh.  

3. Đảm bảo an toàn khi chế biến 

- Rửa sạch tay bằng xà phòng trước và sau khi chế biến thực phẩm và 

nấu ăn.  

- sử dụng dao, thớt, dụng cụ chứa đựng…riêng khi chế biến thực phẩm 

sống và thức ăn chín.  

- Dụng cụ cần tráng bằng nước sôi trước khi sử dụng.  

- Nấu chín kỹ thịt, hải sản, trứng gia cầm, ví dụ:  

+ Tôm, cua nấu đến khi vỏ chuyển sang màu đỏ và thịt chuyển sang màu 

trắng; nấu các loại trai, hến, ốc…đến khi mở miệng.  

+ Nấu chín trứng đến khi lòng đỏ và lòng trắng trở nên cứng. 

 - Khi sử dụng lò vi sóng để nấu làm nóng thức ăn:  

+ Đựng trong đĩa/hộp chuyên dụng, đậy kín thực phẩm trước khi làm 

nóng bằng vi sóng trong thời gian phù hợp. 

 + Thường xuyên vệ sinh sạch sẽ khu vực bếp, tủ lạnh.  

4. Bảo quản thức ăn  

- Thức ăn sau khi nấu chín chưa ăn ngay bảo quản cần:  

- Che đậy tránh bụi, côn trùng.  

- Bảo quản ở nhiệt độ môi trường (khoảng 220C) không quá 02 giờ.  

- Môi trường mùa hè thì không để thực phẩm, thức ăn ở bên ngoài quá 1 giờ. 

- Khi có nhu cầu bảo quản lâu hơn, cần sử dụng tue lạnh hoặc tủ đông để 

bảo quản.  

- Thức ăn thừa, nếu để sử dụng chi bữa ăn sau cần đậy kín rồi bảo quản 

trong ngăn mát của tủ lạnh; đun sôi lại trước khi ăn.  
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5. An toàn bữa ăn gia đình  

- Luôn thực hiện ăn chín, uống nước đun sôi để nguội.  

- Rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn.  

- Không sử dụng đũa, thìa cá nhân để lấy các món ăn dùng chung; trên 

mâm hay bàn ăn, phải có thìa/muỗng/đũa để lấy thức ăn vào bát riêng.  

- Không dùng chung ly uống nước. - Không ăn thức ăn sống hoặc tái như 

cá sống, thịt sống, trứng sống, gỏi, tiết canh..  

- Rau, củ, quả khi ăn sống phải đảm bảo được rửa sạch, nên gọt vỏ trước 

khi ăn.  

6. ATTP cho người cách ly tại gia đình  
- Người cách ly không được nấu ăn, phục vụ ăn uống cho người khác.  

- Không ngồi ăn chung với các thành viên trong gia đình. - Rửa, tiệt trùng, 

bảo quản riêng dụng cụ ăn uống của người đang cách ly./. 
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