
UBND HUYỆN BẢO LẠC 

PHÒNG VH&TT 

Số:        /CV-VHTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Bảo Lạc, ngày 4 tháng 01 năm 2023 
V/v Tuyên truyền đảm bảo an 

toàn thực phẩm, tăng cường 

phòng, chống dịch bệnh trong 

dịp tết Nguyên đán Quý Mão 

năm 2023 và Lễ hội Xuân 

2023 

 

 

Kính gửi: 
 

 

- Trung tâm Văn hóa và Truyền thông; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số: 02/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 03/1/2023 của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đảm bảo an toàn thực phẩm, tăng cường 

phòng, chống dịch bệnh và công tác khám, chữa bệnh trong dịp tết Dương lịch, 

tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị Trung tâm Văn hóa và Truyền thông, 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tăng cường tuyên truyền bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình 

hình mới tại Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng. Huy động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm, các tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 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;  

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao ý thức tự giác, 

tuyên truyền kiểm soát dịch bệnh, không để dịch COVID- 19 bùng phát trở lại; 

tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác với tình hình dịch bệnh; nâng cao 

tinh thần chủ động, khả năng phòng, chống dịch ở các cấp; tăng cường hệ thống 

giám sát dịch bệnh tại địa phương  trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội 

Xuân 2023. 

Căn cứ các nội dung trên, đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai thực 

hiện./.   

 
Nơi nhận:                                                                      
- Như trên; 

- Sở  VHTT&DL (b/c); 

- Lãnh đạo UBND huyện (b/c); 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy (b/c); 

- Cổng thông tin điện tử huyện;            

- Lưu: VHTT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Quan Hồng Tiềm 
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