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Số:        /STTTT-TTBCXB Lạng Sơn, ngày        tháng       năm 2022 

V/v tuyên truyền: các hoạt động trong dịp giỗ Tổ 

Hùng Vương năm Nhân Dân 2022; Tháng hành 

động vì an toàn thực phẩm năm 2022; phát triển 

người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất 

nghiệp, bảo hiểm y tế 
 

Kính gửi: 

 

 

 

 

- Báo Lạng Sơn; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

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

Thực hiện Công văn số 1207/VP-KGVX ngày 25/3/2022 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc phối hợp tuyên truyền dịp giỗ Tổ Hùng Vương năm Nhâm 

Dần 2022; Kế hoạch số 40/KH-BCĐ ngày 28/3/2022 của Ban Chỉ đạo liên 

ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực 

phẩm” năm 2022; Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 28/3/2022 của UBND tỉnh 

phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các 

cơ quan, đơn vị: 

 1. Tuyên truyền các hoạt động trong dịp giỗ Tổ Hùng Vương năm 

Nhân Dân 2022 

 - Để đồng bào ta cùng hướng về cội nguồn dân tộc và cảm nhận đầy đủ 

nhất không khí linh thiêng nơi đất tổ Vua Hùng, đề nghị Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn thực hiện đưa tin đậm nét các hoạt động trong 

dịp giỗ Tổ Hùng Vương năm Nhâm Dần 2022. 

 - Tuyên truyền, khuyến khích các gia đình của địa phương có mâm cơm 

(do gia đình tự chuẩn bị) đảm bảo trang nghiêm, đầm ấm để tưởng nhớ, tri ân 

công đức tổ tiên chung của dân tộc trong ngày 10/3 âm lịch. 

2. Tuyên truyền “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”  

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các mô hình sản xuất, kinh doanh, 

các sản phẩm, chuỗi thực phẩm an toàn, các sản phẩm truyền thống của địa 

phương nhằm quảng bá, khích lệ sản xuất thực phẩm an toàn. 

- Huy động mọi nguồn lực, phương tiện truyền thông để tuyên truyền 
chính sách, pháp luật, kiến thức về an toàn thực phẩm; các tiêu chuẩn, quy 

chuẩn, quy định điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; tác hại của thực phẩm 

không an toàn; tuyên truyền vận động nhân dân trong việc tố giác các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm không an toàn đến các cơ quan chức năng; biểu  

dương, quảng bá các sản phẩm, các mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an 

toàn, phù hợp quy định của pháp luật trên địa bàn. 
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- Thông tin đến người dân kết quả kiểm tra về an toàn thực phẩm, trong 

đó công khai các cơ sở, cá nhân bị phạt vi phạm hành chính về an toàn thực 

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

phẩm trái pháp luật.  

3. Tuyên truyền phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 

thất nghiệp, bảo hiểm y tế 

 - Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHTN, 
BHYT kết hợp với vận động người lao động, người sử dụng lao động và các 
tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia. Chú trọng đổi mới nội dung, đa dạng hóa 
các hình thức tuyên truyền, lựa chọn loại hình phù hợp với trình độ, nhận thức 
và đặc điểm riêng của từng nhóm đối tượng, đảm bảo thích ứng linh hoạt với 
tình hình dịch bệnh. 

 - Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, liên tục đảm bảo 

cho người lao động, người sử dụng lao động và Nhân dân tiếp cận đầy đủ những 
thông tin về những nội dung cơ bản, những điểm mới sửa đổi của chính sách, 
pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT; tuyên truyền kết quả thực hiện chính sách 
pháp luật BHXH, BHTN, BHYT đảm bảo quyền lợi và lợi ích thiết thực cho 
người tham gia và Nhân dân trên địa bàn.  

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

Đôn đốc, hướng dẫn Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; Đài 

Truyền thanh cấp xã tuyên truyền nội dung nêu trên. 

 Đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền nội dung nêu trên và 

báo cáo kết quả Sở Thông tin và Truyền thông khi có yêu cầu./. 

Kế hoạch số 40/KH-BCĐ ngày 28/3/2022; Kế hoạch số 63/KH-UBND 

ngày 28/3/2022; Công văn số 1207/VP-KGVX ngày 25/3/2022 gửi kèm theo qua 

VNPT-iOffice và đăng tải trên trang Thông tin điện tử của Sở Thông tin và 

Truyền thông tại địa chỉ: http://stttt.langson.gov.vn/ (Mục Văn bản chỉ đạo điều 

hành). 

 
 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (BC); 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng TTBCXB, VP; 

- Trung tâm Công nghệ số (đăng tải); 

- Lưu: VT, TTBCXB (ĐTT). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 
 

 

Lê Hải Yến 
 

http://stttt.langson.gov.vn/
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