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KẾ HOẠCH 

Công tác Bảo đảm An toàn thực phẩm năm 2021 

  

Thực hiện Kế hoạch hành động số 242/KH-UBND, ngày 02/8/2016 của 

UBND tỉnh Hà Tĩnh; Chỉ thị số 17-CT/Th.U ngày 22/8/2017 của Ban Thường vụ 

Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác đảm bảo an toàn 

thực phẩm; Quyết định số 2353/2019/QĐ-UBND ngày 5/12/2019 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hà Tĩnh "Quy định Quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành 

phố Hà Tĩnh"; Phát huy những thành quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, 

tồn tại trong công tác quản lý ATTP năm 2020. Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 

09/02/2021 của UBND Thành phố Hà Tĩnh về việc Bảo đảm an toàn thực phẩm 

năm 2021. UBND xã Thạch Hạ xây dựng kế hoạch triển khai công tác Bảo đảm 

chất lượng an toàn thực phẩm năm 2021 như sau: 

I. MỤC TIÊU: 

1. Mục tiêu chung:  

Bảo đảm ATTP trong sản xuất, chế biến, kinh doanh và sử dụng thực phẩm; 

tăng cường kiểm soát, xử lý việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất 

lượng, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong dịp Lễ, Tết năm 2021. 

2. Mục tiêu cụ thể:   

- Tăng cường công tác truyền thông phổ biến các quy định của pháp luật về 

ATTP cũng như các kiến thức trong việc lựa chọn, bảo quản, chế biến và tiêu dùng 

an toàn thực phẩm đến tận người dân. 

- Tăng cường giám sát phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố về thực phẩm, 

không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán  Tân sửu và 

trong thời gian diễn ra Lễ hội Xuân năm 2021.  

- Phối hợp đoàn liên ngành của thành phố thành lập các đoàn kiểm tra, kiểm 

tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn xã; Phát hiện và 

cảnh báo, xử lý nghiêm những cơ sở thực phẩm, các sản phẩm không đảm bảo an toàn 

vệ sinh thực phẩm. 

II. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI 

- Thời gian: Từ 25/12/2020 đến hết 30/12/2021 

- Phạm vi: Trên phạm vi toàn xã. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI: 

1. Hoạt động truyền thông giáo dục  

 1.1. Đối tượng ưu tiên truyền thông 

 - Người nội trợ, người trực tiếp chọn mua, chế biến thực phẩm cho gia đình; 

 - Người tiêu dùng thực phẩm; 

 - Người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; 
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 - Các trường học có ăn bán trú trên địa bàn xã. 

 1.2. Nội dung tuyên truyền: 

 - Tuyên truyền về Luật An toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn liên 

quan;  

 - Tuyên truyền, hướng dẫn cách chọn mua, chế biến, bảo quản và tiêu dùng 

thực phẩm an toàn, nâng cao vai trò, trách nhiệm, tầm quan trọng của việc thực 

hiện tốt các quy định về vệ sinh cơ sở, vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ chế biến thực 

phẩm, vệ sinh cá nhân trong việc phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm thực phẩm và bệnh 

truyền qua thực phẩm;  

 - Tuyên truyền, phổ biến, giám sát việc thực hiện các điều kiện cơ sở, kiến 

thức và sức khoẻ của người trực tiếp chế biến thực phẩm, vệ sinh an toàn trong chế 

biến, vận chuyển, bảo quản, kinh doanh, sử dụng thực phẩm và phụ gia thực phẩm 

góp phần vào giảm thiểu ngộ độc thực phẩm; 

 - Tuyên truyền phòng ngừa ngộ độc, không lạm dụng rượu, bia hay không sử 

dụng rượu khi không biết đó là rượu gì, rượu không có nguồn gốc, rượu không 

công bố tiêu chuẩn chất lượng; không sử dụng các loại động, thực vật có sẵn độc tố 

tự nhiên làm thực phẩm như: nấm độc, cóc, cá nóc.v...v..; 

 - Biểu dương các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia các hoạt động bảo đảm 

an toàn vệ sinh thực phẩm; đồng thời phê phán, đưa tin các đơn vị, cá nhân vi 

phạm các quy định pháp luật về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; 

1.3. Phương tiện truyền thông 

 - Huy động các cơ quan truyền thông cho cơ quan đơn vị, trường học đóng 

trên địa bàn, xã tập trung chuyển tải các thông điệp “An toàn thực phẩm năm 2021, 

viết bài tuyên truyền phổ biến kiến thức về ATTP Tết, lễ hội. 

 - Kênh truyền thông trực tiếp: Tăng cường truyền thông trực tiếp thông qua 

đội ngũ cán bộ y tế, các ban ngành, MTTQ và đoàn thể, các hội với các hình thức 

dễ tiếp thu như hướng dẫn thực hành cụ thể theo nhóm, nói chuyện… 

 - Ngoài ra triển khai các hình thức truyền thông phù hợp như băng rôn, khẩu 

hiệu, hướng dẫn cụ thể bằng cách “cầm tay chỉ việc”.  

2. Hoạt động kiểm tra liên ngành: 

 - UBND xã: Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương thành lập các đoàn 

kiểm tra liên ngành kiểm tra, thanh tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến 

thực phẩm trên địa bàn mình quản lý. Ban an toàn thực phẩm có nhiệm vụ triển 

khai công tác  

2.1. Đối tượng, nội dung thanh tra, kiểm tra 

a) Đối tượng thanh tra, kiểm tra  

- Là các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ ăn uống, kinh doanh 

thức ăn đường phố, cơ sở giết mổ gia súc gia cầm (do đội kiểm tra liên ngành 

thành phố kiểm tra). Đối với các cơ sở thực phẩm vừa và nhỏ, cơ sở kinh doanh 

dịch vụ ăn uống ban ATTP UBND xã sẽ tổ chức kiểm tra; 

- Nắm bắt tình hình công tác bảo đảm ATTP trong năm 2021 và mùa Lễ hội 

trong năm 2021 tại các thôn, việc triển khai các biện pháp quản lý ATTP và triển 
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khai công tác thanh tra, kiểm tra. 

b) Nội dung thanh tra, kiểm tra 

* Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước, kiểm tra đánh giá: 

- Việc lập kế hoạch và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra ATTP trong dịp  

năm 2021; 

- Việc triển khai các quy định về bảo đảm ATTP  của đơn vị; 

- Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật 

và kiến thức về ATTP tại địa phương. 

* Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, giết mổ 

kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm ATTP. 

2.3. X     vi  hạm  

- Các đoàn thanh tra, kiểm tra khi phát hiện vi phạm phải xử lý theo đúng quy 

định của pháp luật, tuyệt đối không để các sản phẩm không bảo đảm ATTP, không 

r  nguồn gốc, không đúng quy định về ghi nhãn ho c có các vi phạm khác lưu 

thông trên thị trường; không để các sản phẩm quảng cáo sai quy định tiếp tục được 

lưu hành; không để các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ăn uống, thức ăn 

đường phố không bảo đảm ATTP tiếp tục hoạt động khi chưa thực hiện các biện 

pháp khắc phục có hiệu quả.  

3. Tổng kết, báo cáo: 

Kết thúc đợt triển khai, các thành viên ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm 

của xã báo cáo kết quả triển khai về UBND xã (qua Văn phòng xã) để tổng hợp 

báo cáo Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm thành phố theo từng đợt kiểm tra. 

IV. NGUỒN LỰC: 

- Kinh phí  từ giao Kế toán ngân sách xây dựng thực hiện. 

V. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI: 

Kiện toàn, xây dựng kế hoạch và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ 

đạo liên ngành an toàn thực phẩm các xã. Trưởng Ban chỉ đạo do đồng chí Chủ 

tịch UBND đảm nhiệm. 

Tuyên truyền phổ biến kiến thức an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức, thực 

hành của người quản lý, người sản xuất, kinh doanh, chế biến, người tiêu dùng 

thực phẩm trên địa bàn theo các nội dung tuyên truyền an toàn thực phẩm. 

- Tổ chức các hộ dân sản xuất ban đầu nhỏ lẻ (trồng trọt, chăn nuôi, nuôi 

trồng thủy sản, khai thác đánh bắt nhỏ lẻ) cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực 

phẩm ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm, không sử dụng hóa chất độc hại 

trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, không sản xuất kinh doanh tiêu dùng phụ 

gia thực phẩm không có trong danh mục cho phép. Tổ chức ký cam kết an toàn 

thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, tại các lễ 

hội và bữa ăn tập trung đông người. 

Chỉ đạo, tăng cường quản lý, kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh 

doanh thực phẩm, tập trung quản lý dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố tạo ra sự 

chuyển biến r  rệt. 
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-  Ban chỉ đạo VSATTP có trách nhiệm làm tốt công tác tuyên truyền để các 

cơ sở, hộ kinh doanh trên địa bàn xã nắm bắt và thực hiện nghiêm túc.  

- Văn phòng UBND xã tham mưu cho UBND thành lập đoàn kiểm tra, thanh 

tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn xã. 

Giao ban quản lý đô thị, Công an xã, Văn hóa -Thông tin, ban truyền thanh, 

Trạm y tế xã làm tốt công tác tham mưu cho cho UBND về kiểm tra 

- Quá trình triển khai thực hiện theo hướng các cơ quan quản lý của UBND chỉ 

đạo, giám sát việc tuyên truyền, thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm; Tổ chức, 

cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuyệt đối chấp hành các quy định của pháp 

luật và áp dụng khoa học kỹ thuật trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm; 

Người tiêu dùng cùng với các đoàn thể quần chúng và chính quyền tham gia việc 

giám sát thực hiện cam kết bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm của các tổ chức, cá 

nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; Tẩy chay các cơ sở thực phẩm 

không đảm bảo vệ sinh, các sản phẩm thực phẩm ô nhiễm, biến chất, đồng thời tố 

cáo các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật. 

VI. TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN: 

1. Xây dựng kế hoạch năm: 

2. Triển khai truyền thông: Trước các ngày lễ lớn. 

3. Triển khai thanh kiểm tra: 

Thanh tra, kiểm tra chủ động trước, trong và sau Tết và lễ hội tùy theo đ c 

thù, điều kiện của từng địa phương từ 26/12/2020 đến 30/12/2021.  

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác Bảo đảm về an toàn thực phẩm  năm 

2021, UBND Xã đề nghị Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP xã, căn cứ Kế hoạch 

này xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện./. 
 
 

 Nơi nhận:  
- UBND thành phố;  

- Phòng Y tế;                    để B/c 

  -  Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Các thành viên Ban chỉ đạo ATTP xã; 

- Lưu VP UBND . 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

                  Trương Thế Kỷ 
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