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Số:             /BCĐ 
 

Lạng Sơn, ngày      tháng 12 năm 2021 
V/v triển khai công tác bảo đảm  

ATTP Tết Nguyên đán Nhâm Dần  

và mùa Lễ hội Xuân 2022.  

 

Kính gửi:  

 - Các Sở, ngành thành viên BCĐ LN về VSATTP tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố.  

 

Căn cứ Kế hoạch số 2078/KH-BCĐTƯATTP ngày 15/12/2021 của Ban 

Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm về triển khai công tác bảo 

đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022. 

Căn cứ Công văn số 10816/BCĐTƯATTP ngày 21/12/2021 của Ban Chỉ 

đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm về việc triển khai công tác bảo 

đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022. 

Để đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và 

Lễ hội Xuân 2022 phục vụ nhân dân đón Tết, vui Xuân an toàn, bảo đảm sức 

khỏe, đồng thời đảm bảo phát triển và cạnh tranh lành mạnh giữa các cơ sở sản 

xuất, chế biến, kinh doanh, xuất nhập - khẩu thực phẩm, Ban chỉ đạo liên ngành 

về vệ sinh an toàn thực phẩm (BCĐ LN về VSATTP) tỉnh đã ban hành Kế hoạch 

số 118/KH BCĐ ngày 24/12/2021 triển khai công tác bảo đảm an toàn thực 

phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022.  

Để triển khai Kế hoạch có hiệu quả, BCĐ LN về VSATTP tỉnh đề nghị các 

Sở, ngành thành viên BCĐ LN về VSATTP tỉnh; UBND các huyện, thành phố triển 

khai thực hiện các nội dung công việc sau:  

1. Xây dựng Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022.  

2. Tổ chức chiến dịch truyền thông 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 tỉnh Lạng 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.  

3. Huy động mọi nguồn lực, mọi hình thức, phương tiện truyền thông 

thích hợp để 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 
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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.  

4. Tổ chức các đoàn liên ngành kiểm tra kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử 

lý các vi phạm về an toàn thực phẩm, hạn chế ngộ độc thực phẩm và các bệnh 

truyền qua thực phẩm và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản 

lý nhà nước về an toàn thực phẩm.  

BCĐ LN về VSATTP tỉnh đề nghị các Sở, ngành thành viên BCĐ LN về 

VSATTP tỉnh; UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện và báo 

cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Thường trực của BCĐLN về VSATTP tỉnh 

(Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - số 13, đường Hoàng Văn Thụ, phường 

Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, điện thoại: 0205.6256.312, Fax: 0205.625.6307, 

Email: cctpls@gmail.com) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Y tế và BCĐ 

liên ngành Trung ương về ATTP./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Y tế - Thường trực BCĐLNTƯ về ATTP (B/c);  

- Cục An toàn thực phẩm (B/c);  

- Thường trực Tỉnh ủy;  

- Thường trực HĐND tỉnh;  

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (B/c);  

- UBMTTQ tỉnh;  

- Các TV BCĐLN về VSATTP tỉnh QĐ 764 và 

799/QĐ-UBND;  

- Lãnh đạo Sở Y tế;    

- UBND các huyện, thành phố;  

- Thanh tra Sở Y tế; 

- Văn phòng Thường trực BCĐ (Chi cục ATVSTP); 

- Lưu: VT, NVYD.  

KT. TRƯỞNG BAN  

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

   

  

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Nguyễn Thế Toàn 
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