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Số:         /PVHTT Bắc Sơn, ngày    tháng 01 năm 2022 
V/v triển khai công tác bảo đảm  

an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022 

 

 

Kính gửi:  

 - Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

 Thực hiện Công văn số 31/STTTT-TTBCXB ngày 07/01/2022 của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn về việc tuyên truyền: triển khai công 

tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 

2022; Kế hoạch số 286/KH-BCĐ ngày 31/12/2021 của Ban Chỉ đạo liên ngành 

về vệ sinh an toàn thực phẩm triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân năm 2022. 

 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thể thao 

và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai công tác tuyên 

truyền như sau: 

 1. Nội dung tuyên truyền 

 - Tuyên truyền về bảo đảm an toàn thực phẩm cho nhà quản lý, người sản 

xuất, kinh doanh và người tiêu dùng về sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy 

định của pháp luật và quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn 

thực phẩm trên địa bàn huyện Bắc Sơn, quản lý an toàn thực phẩm tại nơi diễn ra 

lễ hội; quản lý thực phẩm theo đặc thù địa phương; kịp thời công khai các trường 

hợp vi phạm quy định ATTP, phổ biến các cơ sở, cá nhân, các địa chỉ sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm an toàn cho cộng đồng. 

 - Tuyên truyền phổ biến các quy định về ATTP, kiến thức về ATTP; Huy 

động toàn xã hội tham gia phòng ngừa, đấu tranh với việc sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm giả, kém chất lượng; phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, kịp thời cảnh 

báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên 

đán Nhâm Dần, cũng như mùa Lễ hội xuân 2022. 

 2. Hình thức tuyên truyền 

 Xây dựng chương trình tuyên truyền cung cấp cho cơ sở; biên tập văn bản, 

tin bài về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tổ chức tuyên truyền liên tục trên 

hệ thống truyền thanh của huyện, của xã, trang thông tin điện tử của đơn vị, địa 

phương, mạng xã hội và các hình thức phù hợp khác. 

 Tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động trên các 

tuyến đường khu vực tập trung đông dân cư. 
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 Căn cứ vào tình hình diễn biến của dịch Covid-19 tổ chức tuyên truyền qua 

các hoạt động văn hóa, văn nghệ; các hoạt động chung tại thiết chế văn hóa cơ sở. 

 Đề nghị các đơn vị, địa phương triển khai tuyên truyền và báo cáo kết quả 

về Phòng Văn hóa và Thông tin trước ngày 05/02/2022 theo quy định. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở TT&TT tỉnh; 

- UBND huyện; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 
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