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KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác tuyên tuyền đảm bảo an toàn thực phẩm 

Tết Nguyên đán Nhâm Dần, và mùa Lễ hội Xuân 2022 
   

 Thực hiện Kế hoạch số 118/KH-BCĐ ngày 24/12/2021 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 2022, Sở Thông tin 

và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyên 

truyền như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tuyên truyền để mọi người dân biết và hiểu rõ về bảo đảm an toàn thực 

phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thực phẩm; 

tăng cường phòng chống ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm 

Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022. 

 2. Yêu cầu 

Các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền  phổ biến các quy định của 

pháp luật về an toàn thực phẩm cũng như các kiến thức trong lựa chọn, bảo 

quản, chế biến và tiêu dùng thực phẩm đến người dân. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Nội dung 

- Phổ biến Kế hoạch số 118/KH-BCĐ ngày 24/12/2021 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 2022. 

- 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 đúng 

pháp luật, 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 an 

toàn thực phẩm, 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 an toàn thực phẩm, kiến thức về 

an toàn thực phẩm. Huy động toàn xã hội tham gia phòng ngừa, đấu tranh với 

việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, thực phẩm 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, cũng như mùa Lễ hội xuân 2022. 

- Nội dung tuyên truyền (chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo). 
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2. Hình thức tuyên truyền 

- Tuyên truyền thông qua hoạt động báo chí, thông tin điện tử trên các 

phương tiện thông tin đại chúng (gồm báo viết, báo nói, báo hình, báo điện tử, 

mạng xã hội...); 

- Tuyên truyền trên bản tin, hệ thống thông tin điện tử trên internet, hệ 

thống thông tin cơ sở; 

- Tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa, tổ chức các sự kiện, tuyên 

truyền miệng... 

- Sản xuất các tin, bài, phim tài liệu, thông điệp, tiểu phẩm, phóng sự đăng 

phát trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Xây dựng kế hoạch công tác thông tin tuyên truyền, theo dõi, tổng hợp 

kết quả triển khai thực hiện kế hoạch của các cơ quan, đơn vị báo cáo Ban Chỉ 

đạo theo quy định. 

- Đôn đốc, định hướng các cơ quan báo chí tăng thời lượng, đổi mới cách 

thức, xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về an toàn thực phẩm. 

2. Đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, Trung 

tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố  

- Căn cứ vào những nội dung, yêu cầu của kế hoạch, các cơ quan báo chí, 

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố chủ động 

triển khai và thực hiện các nội dung tuyên truyền một cách cụ thể, có trọng tâm, 

trọng điểm. 

- Tăng thời lượng, mở các chuyên trang, chuyên mục về an toàn thực 

phẩm giúp người dân nhận thức được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn 

xã hội đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. 

- Tổ chức thực hiện, xây dựng các phóng sự, tin bài, clip phổ biến kiến 

thức về an toàn thực phẩm Tết, lễ hội. Tổ chức tọa đàm, đối thoại trực tiếp trên 

truyền hình, truyền thanh về an toàn thực phẩm, 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. 

3. Đề nghị UBND huyện Bình Gia  

- Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những mặt hàng được 

sử dụng nhiều trong dịp tết Nguyên đán và trong các Lễ hội như: Thịt và các sản 

phẩm từ thịt, bia, rượu, đồ uống có cồn, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo, rau, củ, 

quả, phụ gia thực phẩm v.v...và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Chú 

trọng kiểm soát những đầu mối sản xuất, nhập khẩu, chợ đầu mối, trung tâm 

thương mại, siêu thị, chợ truyền thống, cơ sở giết mổ, vận chuyển thực phẩm. 

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng 

không bảo đảm chất lượng, hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. 



3 

- Trong quá trình kiểm tra kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục 

kiến thức, pháp luật về ATTP, nâng cao nhận thức và ý thức của cộng đồng 

trong bảo đảm ATTP. 

- Triển khai kiểm tra trước, trong, sau Tết và mùa Lễ hội Xuân 2022, bảo 

đảm đúng tiến độ theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh về an 

toàn thực phẩm. Hoạt động kiểm tra phải bảo đảm tuân thủ tuyệt đối về phòng 

chống dịch bệnh Covid-19. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Sở Thông tin và Truyền thông, 

để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo, cụ thể như sau: 

+ Báo cáo nhanh kết quả kiểm tra trước ngày 16/01/2022 (theo mẫu báo 

cáo số 02 kèm theo Kế hoạch). 

+ Báo cáo tổng kết việc triển khai, thực hiện công tác bảo đảm an toàn 

thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trước ngày 08/02/2022 (theo mẫu 

báo cáo số 01 kèm theo Kế hoạch).   

+ Báo cáo tổng kết việc triển khai, thực hiện công tác bảo đảm an toàn 

thực phẩm mùa Lễ hội Xuân 2022 trước ngày 10/3/2022 (theo mẫu 

báo cáo số 01 kèm theo Kế hoạch). 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố 

- Tham mưu cho UBND các huyện, thành phố tuyên truyền về các nội 

dung liên quan trên hệ thống thông tin cơ sở; đài truyền thanh cấp xã.  

- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành 

phố dành thời lượng phù hợp hàng ngày trên sóng truyền hình và truyền thanh 

để đăng tải các tin, bài; phát sóng và tiếp sóng về các buổi giao lưu, tọa đàm, 

chương trình phóng sự có nội dung liên quan. 

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền bảo đảm an toàn thực phẩm Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022 của Sở Thông tin và Truyền 

thông. Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai và thực hiện chế độ thông tin, báo 

cáo định kỳ, đột xuất khi có yêu cầu./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP tỉnh (B/c); 

- Báo LS, Đài PTTH tỉnh; 

- UBND huyện Bình Gia; 

- Phòng VHTT các huyện, TP;    

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Trung tâm Công nghệ số (đăng tải); 

- Lưu: VT, TTBCXB(ĐTT).                                                                      

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Hải Yến 
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