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KẾ HOẠCH
Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”
trên địa bàn phường năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 68/KH - BCĐ ngày 31/03/2022 của Ban chỉ đạo
liên ngành về ATVSTP thành phố Bắc Kạn về việc triển khai “Tháng hành động
vì an toàn thực phẩm” trên địa bàn Thành phố Bắc Kạn năm 2022.
Ban chỉ đạo liên ngành về An toàn vệ sinh thực phẩm phường Nguyễn Thị
Minh Khai xây dựng kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực
phẩm” trên địa bàn phường năm 2022 cụ thể như sau:
I. CHỦ ĐỀ “THÁNG HÀNH ĐỘNG” NĂM 2022
“Đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tình
hình bình thường mới”
II. MỤC TIÊU
1. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông chính xác, kịp thời, toàn
diện, có trách nhiệm về an toàn thực phẩm nhằm đề cao vai trò, trách nhiệm của
các tổ chức, cá nhân trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm.
2. Đẩy mạnh công tác kiểm tra về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất,
kinh doanh thực phẩm; tăng cường giám sát đối với cơ sở sản xuất thực phẩm trên
địa bàn phường.
3. Nêu cao vai trò của cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của
người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm và giảm
thiểu ngộ độc thực phẩm không an toàn của các cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh
doanh thực phẩm; kịp thời xử lý các sự cố mất an toàn thực phẩm (nếu xảy ra).
III. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI
- Thời gian: Từ 15/4 đến 15/5/2021.
- Phạm vi: Trên phạm vi toàn phường Nguyễn Thị Minh Khai.
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI
1. Triển khai chiến dịch truyền thông bảo đảm ATTP (Phụ lục I)
1.1. Hoạt động truyền thông
- Phổ biến kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì ATTP” năm 2022 trên
địa bàn phường.
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- Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Phát sóng trên hệ
thống loa truyền thanh và Cổng thông tin điện tử phường về các thông điệp đảm bảo
an toàn thực phẩm hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021.
- Huy động vai trò của các tổ chức hội, đoàn thể về việc tuyên truyền, vận
động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng.
- Huy động mọi nguồn lực, mọi hình thức, 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.
- 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. (nếu có)
1.2. Đối tượng ưu tiên truyền thông
- Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
- Người tiêu dùng.
1.3. Nội dung truyền thông
- Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đảm bảo an toàn điều kiện vệ sinh cơ
sở, trang thiết bị, dụng cụ sơ chế, chế biến thực phẩm; vệ sinh cá nhân phòng
ngừa ô nhiễm thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.
- Tuyên truyền, phổ biến, tăng cường nhận thức, làm rõ trách nhiệm của người
sản xuất, kinh doanh trong việc bảo đảm ATTP theo quy định của pháp luật.
- Tuyên truyền, phổ biến, vận động người tiêu dùng lựa chọn và sử dụng
thực phẩm bảo đảm an toàn, nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất
lượng. Hiểu đúng, dùng đúng thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
2. Hoạt động kiểm tra liên ngành trong Tháng hành động vì an toàn
thực phẩm năm 2022(Phụ lục II)
2.1. Thời gian, thành phần kiểm tra
- Thời gian: Từ 15/04/2022 đến 15/05/2022.
- Thành phần: Các thành viênTổ kiểm tra liên ngành về ATVSTP phường
Nguyễn Thị Minh Khai.
2.2. Đối tượng kiểm tra:
Các cơ sở sản xuất chế biến, kinh doanh, thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên
địa bàn phường.
2.3. Nội dung kiểm tra:
- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (đối với cơ sở thuộc diện phải
cấp giấy chứng nhận);
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- Nhãn mác sản phẩm thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến
thực phẩm;
- Điều kiện bảo đảm ATTP trong sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh,
bảo quản thực phẩm;
- Chất lượng sản phẩm thực phẩm, phụ gia thực phẩm; nguồn gốc xuất xứ,
hạn sử dụng…
- Kiểm tra hồ sơ hành chính, pháp lý của cơ sở, về điều kiện cơ sở, nguyên
liệu, trang thiết bị, con người, dụng cụ chế biến… và các quy định khác.
2.4. Xử lý vi phạm:
Đội kiểm tra liên ngành khi phát hiện vi phạm phải thực hiện xử lý theo
đúng quy định của pháp luật, không để các sản phẩm không đảm bảo ATTP,
không rõ nguồn gốc, không nhãn mác lưu thông trên thị trường hoặc các cơ sở
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ăn uống không đảm bảo điều kiện ATTP tiếp tục
hoạt động khi chưa thực hiện các biện pháp khắc phục có hiệu quả.
V. KINH PHÍ
Từ nguồn kinh phí chi cho hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm của địa
phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
VI. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI
1. Công chức Văn hóa – Xã hội
- Tham mưu BCĐ liên ngành về VSATTP phường xây dựng kế hoạch triển
khai Tháng hành động an toàn thực phẩm năm 2021 trên địa bàn phường.
- Chủ trì tổ chức Tổ kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra việc chấp hành
quy định về đảm bảo ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ăn uống
trên địa bàn phường.
- Treo băng rôn tuyên truyền về an toàn thực phẩm trong Tháng hành động
ATTP tại các điểm đông dân cư và trục đường chính trong phường.
- Tổ chức tuyên truyền Luật ATTP và văn bản hướng dẫn thực hiện về công
tác ATTP đến các doanh nghiệp, người tiêu dùng, người sản xuất, kinh doanh chế
biến thực phẩm hiểu biết rõ hơn và tích cực hưởng ứng Tháng hành động và công
tác đảm bảo chất lượng ATTP trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác ATVSTP theo quy định.
2. Công chức Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường
- Tăng cường quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nông
lâm sản đảm bảo an toàn thực phẩm, triển khai tốt các hoạt động đảm bảo an
toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nông lâm sản.
- Kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh rau, thịt và kiểm dịch thú
y, kiểm tra dư lượng thuốc trừ sâu trong rau, quả trong Tháng hành động.
3. Trạm Y tế phường
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Phối hợp tuyên truyền thực hiện ATVSTP, cử thành viên tham gia cùng
Đội kiểm tra liên ngành về ATVSTP của phường trong hoạt động kiểm tra
ATVSTP trong Tháng hành động ATVSTP.
4. Công an phường
Chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan phát hiện, xử lý kịp thời các vụ
buôn bán thực phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc vào địa bàn phường.
5. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể phường
Tăng cường thực hiện công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về ATTP
phù hợp với tình hình của địa phương. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân
dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật về ATVSTP.
6. Các trường học trên địa bàn
- Triển khai đến toàn bộ các giáo viên, người lao động của đơn vị hưởng
ứng nội dung thông điệp của Tháng hành động. Các trường có bếp ăn tập thể,
bán trú chấp hành tốt các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định.
- Tuyên truyền vận động học sinh không ăn quà vặt tại các điểm bán hàng
rong xung quanh trường học; tuyên truyền phụ huynh không cho con em ăn quà
vặt tại các điểm bán hàng rong, đặc biệt là các loại thực phẩm không rõ nguồn
gốc, kém chất lượng, không đảm bảo ATTP.
VII. TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN
1. Xây dựng Kế hoạch "Tháng hành động": Xong trước ngày 31/3/2021.
2.Triển khai chiến dịch tuyên truyền: Từ ngày 05/4 đến 15/5/2021.
4. Tổ chức phổ biến triển khai Tháng hành động: Từ 05/4 đến
15/4/2021.
5. Tổ chức kiểm tra: Từ ngày 21/4 đến 15/5/2022.
Trên đây là Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm
2022 của Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP phường Nguyễn Thị Minh Khai./.
Nơi nhận:
Gửi bản điện tử:
- Trung tâm y tế TP Bắc Kạn (b/c);
- TT ĐU, HĐND;
- CT, PCT UBND;
- Các thành viên BCĐ liên ngành về ATVSTP phường;
- Trạm Y tế phường;
- Công an phường;
- 02 trường học;
Gửi bản giấy:
- Các tổ trưởng tổ dân phố; (t/h)
- Lưu: VP-TYT.
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TM. BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG
Võ Thành Tín

