
UỶ BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:                /UBND-VHTT Thành phố Cao Bằng, ngày       tháng 12 năm 2022 
   

V/v thông tin tuyên truyền công tác  

bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp 

tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội 

Xuân 2023 
 

  

 Kính gửi: - Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND Thành phố; 

   - Ủy ban nhân dân các phường, xã. 

(Sau đây gọi tắt là các đơn vị) 

 

Thực hiện Công văn số 1795/STTTT-TTBCXB ngày 29 tháng 12 năm 2022 

của Sở Thông tin và Truyền thông Cao Bằng về việc tuyên truyền công tác bảo 

đảm an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân 2023. 

Để thực hiện công tác thông tin tuyên truyền theo hướng dẫn, chỉ đạo của Sở 

Thông tin và Truyền thông Cao Bằng; Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các 

đơn vị trên thực hiện một số nội dung sau: 

1. Nội dung  

- Thông tin tuyên truyền Kế hoạch số 3335/KH-BCĐ, ngày 19/12/2022 của 

Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Cao Bằng trước, trong và 

sau Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân 2023 để nâng cao nhận thức, ý thức 

chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân. 

- Thông tin tuyên truyền các văn bản pháp luật, chỉ đạo của Chính phủ, các 

văn bản liên quan đến công tác quản lý an toàn thực phẩm như: Luật số 

67/2020/QH14 ngày 13/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi 

phạm hành chính, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023; Chỉ thị số 17/CT-TTg 

ngày 13/4/2020 về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an 

toàn thực phẩm trong tình hình mới; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của 

Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương 

mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược 

phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền. 

Chấn chỉnh hoạt động quảng cáo theo Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của 

Thủ tướng Chính phủ. 

- Thông tin tuyên truyền, hướng dẫn đến các tầng lớp nhân dân cách chọn 

mua thực phẩm an toàn; cách chế biến thực phẩm an toàn; tuyên truyền không mua 

thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh không đảm bảo an toàn; không mua 

sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu ôi thiu, mốc, hỏng; không 

nên mua, tích trữ quá nhiều thực phẩm trong ngày Tết để tránh sử dụng sản phẩm 

không tươi, mất dinh dưỡng, hoặc mốc hỏng. Kịp thời công khai tên, địa chỉ các cơ 

sở, cá nhân vi phạm về an toàn thực phẩm; thông tin danh sách, địa chỉ sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm an toàn. 
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- Tăng thời lượng phát sóng, đưa tin, tuyên truyền về các hoạt động thanh, 

kiểm tra, xử lý vi phạm và công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn.  

(Có nội dung tuyên truyền, khẩu hiệu truyền thông  

chi tiết tại Phụ lục kèm theo) 

2. Nhiệm vụ của các đơn vị 

2.1. Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND Thành phố 

Căn cứ điều kiện tình hình thực tế, tổ chức thông tin tuyên truyền, phổ biến 

tại cơ quan đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan đến liên hệ công tác. 

2.2. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông Thành phố 

- Thông tin tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của Thành phố và các hệ 

thống, kênh thông tin quản lý liên quan khác. 

- Phối hợp với Ban biên tập đăng tải nội dung thông tin tuyên truyền trên 

Trang thông tin điện tử Thành phố. 

2.3. UBND các phường, xã 

- Tổ chức thông tin tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh cơ sở (đối 

với các phường, xã có Đài truyền thanh: Sông Bằng, Hưng Đạo, Vĩnh Quang, Chu 

Trinh). 

- Tùy theo tình hình điều kiện thực tế lồng ghép thông tin tuyên truyền qua 

các hội nghị, cuộc họp, thông báo trên bảng tin công cộng tại các khu dân cư... 

3. Chế độ thông tin báo cáo: Các đơn vị báo cáo kết quả triển khai thực 

hiện về Ủy ban nhân dân Thành phố (qua phòng Văn hóa và Thông tin) trước 

ngày 24/02/2023. 

4. Giao phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố đôn đốc các đơn vị triển 

khai thực hiện, tham mưu báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông Cao Bằng trước 

ngày 28/02/2023. 

Căn cứ nội dung trên, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Trang thông tin điện tử Thành phố; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Vũ Văn Đệ 
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