UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 31 /STTTT-TTBCXB

Lạng Sơn, ngày 07 tháng 01 năm 2022

V/v tuyên truyền: triển khai công tác bảo đảm an
toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần và
mùa Lễ hội Xuân 2022

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 5724/BCĐ ngày 30/12/2021 của Ban Chỉ đạo liên
ngành về vệ sinh 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; Công văn số
20/UBND-KGVX ngày 06/01/2022 của UBND tỉnh về việc xử lý hành vi hành
hạ, xâm hại trẻ em, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị:
1. Tuyên truyền 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 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.
- Tuyên truyền trên 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 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. Tuyên truyền xử lý hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em
- Tuyên truyền các Chỉ thị: số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 về tăng cường
giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020
đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình; số 23/CT-TTg ngày
26/5/2020 về tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo
vệ trẻ em; tập trung triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn
hiệu quả các hành vi xâm hại trẻ em, bao lực gia đình, bạo lực học đường,… xử
lý nghiêm các trường hợp vi phạm; kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân có
hành vi bao che, chậm trễ hoặc không xử lý các vụ hành hạ, xâm hại trẻ em.
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- Tuyên truyền đến cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em, các thành viên trong
gia đình đề cao trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, bảo vệ tính mạng,
thân thể, nhân phẩm, danh dự và bí mật đời sống riêng tư của trẻ em; nâng cao
kiến thức, kỹ năng cần thiết để bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em, phối
hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, cơ quan có thẩm quyền trong công tác
bảo vệ trẻ em.
3. 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./.
Công văn số 5724/BCĐ ngày 30/12/2021; Công văn số 20/UBND-KGVX
ngày 06/01/2022 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:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng TTBCXB, VP;
- Trung tâm Công nghệ số (đăng tải);
- Lưu: VT, TTBCXB (ĐTT).
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