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Căn cứ Luật An toàn thực phẩm (ATTP) năm 2010; Nghị định số 

15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật ATTP; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP 

trong tình hình mới; 

Thực hiện Kế hoạch số 3161/KH-BCĐ ngày 04/9/2020 của Ban Chỉ đạo 

liên ngành về ATTP tỉnh về việc triển khai công tác bảo đảm ATTP trong dịp tết 

Trung thu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020; 

Để bảo đảm ATTP, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ quyền lợi và 

sức khỏe người tiêu dùng, Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP huyện xây dựng kế 

hoạch triển khai công tác bảo đảm ATTP trong dịp tết Trung thu trên địa bàn 

huyện Yên Mô năm 2020 như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Bảo đảm ATTP trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu 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 tết Trung thu 

năm 2020. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Tăng cường công tác thông tin, giáo dục truyền thông về ATTP trong dịp 

tết Trung thu năm 2020. Huy động tối đa các kênh truyền thông, phổ biến các 

quy định của pháp luật về ATTP, các kiến thức trong lựa chọn, bảo quản, chế 

biến và tiêu dùng thực phẩm an toàn đến người dân, đặc biệt là triển khai các 

biện pháp bảo đảm ATTP phòng chống dịch bệnh Covid-19 

- Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành/chuyên ngành từ cấp huyện đến cấp 

xã; tập trung kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về ATTP của các 

cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh, kẹo, thực phẩm bao gói sẵn, dịch vụ ăn uống, 

thức ăn đường phố… 
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- Phấn đấu không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm đông người do tiêu dùng 

thực phẩm không an toàn, thực phẩm giả, kém chất lượng trong dịp tết Trung 

thu năm 2020. 

II. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI 

1. Thời gian: 05/9/2020 đến 02/10/2020. 

2. Phạm vi triển khai: Trên địa bàn toàn huyện. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG 

1. Hoạt động truyền thông  

- Triển khai thông tin, tuyên truyền về kế hoạch, các hoạt động bảo đảm 

ATTP trong dịp tết Trung thu năm 2020 trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Huy động các cơ quan truyền thông trên địa bàn huyện tham gia tuyên 

truyền về bảo đảm ATTP cho người quản lý, người sản xuất, kinh doanh và 

người tiêu dùng; kịp thời công khai các trường hợp vi phạm quy định về ATTP, 

đồng thời phổ biến các tổ chức, cá nhân, các địa chỉ sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm an toàn cho cộng đồng. 

- Huy động tối đa nguồn lực, phương tiện, truyền thông bằng nhiều hình 

thức phù hợp (truyền thông trực tiếp thông qua cán bộ y tế, các lực lượng 

khác,..; truyền thông gián tiếp qua băng zôn, khẩu hiệu, tờ rơi, tờ gấp,…) 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 ATTP 

trước và trong dịp tết Trung thu năm 2020.  

- Tiếp tục phát huy vai trò của Hội Nông dân huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ 

huyện trong các hoạt động truyền thông về đảm bảo ATTP nhằm nâng cao hiệu 

quả các hoạt động trong Chương trình phối hợp 526/CTPH-CP-HNDVN-

LHHPNVN về tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm 

an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017-2020 giữa Chính phủ- Hội Nông 

dân Việt Nam- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. 

- Nội dung tuyên truyền: 

+ Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm: Tuyên truyền các quy 

định của pháp luật về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ, yêu cầu về 

kiến thức, thực hành của người trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm; quy định về nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm; quy định về việc sử dụng 

phẩm màu, hương liệu, phụ gia, bao bì thực phẩm, ghi nhãn sản phẩm… 

+ Đối với người tiêu dùng: Hướng dẫn việc lựa chọn, chế biến, bảo quản và 

sử dụng thực phẩm an toàn. Khuyến cáo người tiêu dùng nên mua bánh Trung 

thu ở các cơ sở uy tín, đã công bố chất lượng ATTP; kiểm tra kỹ nhãn mác, hạn 

sử dụng trước khi mua. Đặc biệt không mua và sử dụng các loại bánh kẹo có vết 
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đốm, vết lạ, màu sắc khác thường, có mùi vị lạ, bao bì rách nát,… vì đó có thể là 

dấu hiệu cho thấy bánh kẹo bị mốc, hỏng. 

+ Tuyên truyền hướng dẫn người sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người 

tiêu dùng kiến thức bảo đảm ATTP phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

(Chi tiết theo Phụ lục 1 kèm theo) 

2. Hoạt động kiểm tra 

2.1. Hoạt động kiểm tra liên ngành  

UBND huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức các đoàn kiểm tra, kiểm tra 

liên ngành về ATTP trên địa bàn theo phân cấp quản lý (có mời đại diện của Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tham gia đoàn kiểm tra). 

- Tại tuyến huyện: Đoàn kiểm tra liên ngành huyện (theo Quyết định số 

473/QĐ-UBND ngày 31/03/2020 của UBND huyện về việc kiện toàn đoàn kiểm tra 

liên ngành về ATTP huyện Yên Mô năm 2020) chủ động xây dựng kế hoạch kiểm 

tra cụ thể và tiến hành nội dung kiểm tra tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.  

- Tại các xã, thị trấn: Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành 

kiểm tra các cơ sở thực phẩm theo phân cấp quản lý và phối hợp với các đoàn 

thanh, kiểm tra của tuyến tỉnh, tuyến huyện khi đến kiểm tra tại địa phương. 

2.2. Hoạt động kiểm tra chuyên ngành  

- Các ngành: Y tế, Nông nghiệp, Công thương, Công an tổ chức các đoàn 

kiểm tra chuyên ngành về ATTP, tiến hành kiểm tra tại cơ sở thực phẩm theo 

phân cấp quản lý; 

- Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP huyện yêu cầu các ngành Y tế, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Công an từ tuyến huyện tới tuyến 

xã phối hợp chặt chẽ để tránh chồng chéo về đối tượng kiểm tra. 

- Công an huyện tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát, xử lý nghiêm các 

trường hợp có dấu hiệu vi phạm về ATTP, báo cáo kết quả thực hiện về Ban chỉ 

đạo liên ngành ATTP huyện. 

(Chi tiết theo Phụ lục 2 kèm theo). 

IV. NGUỒN LỰC 

Nguồn kinh phí có thể huy động: 

- Kinh phí Chương trình mục tiêu Y tế và dân số. 

- Kinh phí của địa phương. 

- Kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác. 

V. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI 

1. Cơ quan chủ trì 

a) Tại huyện 

- Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP của huyện; 
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- Phòng Y tế, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng Kinh tế 

và Hạ tầng, Trung tâm Y tế huyện làm đầu mối triển khai thực hiện kế hoạch; 

Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP 

của huyện. 

b) Tại xã, thị trấn 

- UBND, Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP cấp xã; 

- Trạm Y tế xã, thị trấn là cơ quan tham mưu triển khai thực hiện. 

2. Cơ quan phối hợp 

Công An huyện, Phòng Văn hóa- Thông tin, phòng Tài chính- kế hoạch, 

các hội, đoàn thể thành viên, Đài truyền thanh huyện và một số cơ quan, đơn vị 

liên quan. 

V. TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN 

1. Xây dựng kế hoạch 

- Tuyến huyện, xã: Trước ngày 08/9/2020. 

2. Triển khai truyền thông 

Từ ngày 05/9/2020 tới ngày 02/10/2020. 

3. Triển khai kiểm tra 

Các đoàn kiểm tra liên ngành/chuyên ngành về ATTP các tuyến chủ động 

tiến hành kiểm tra trước, trong dịp tết Trung thu năm 2020 tùy theo đặc thù, điều 

kiện của từng địa phương từ 10/9/2020 đến 02/10/2020. 

4. Báo cáo kết quả 

Kết thúc đợt triển khai, đề nghị Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP các xã, 

thị trấn và các Phòng, Ban, Ngành, đoàn thể có liên quan tổ chức tổng kết, tổng 

hợp kết quả báo cáo về Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP huyện (qua Trung tâm 

Y tế huyện- cơ quan thường trực Tổ giúp việc Ban chỉ đạo liên ngành huyện) để 

tổng hợp báo cáo UBND huyện và Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh.  

- Thời gian gửi báo cáo: Trước ngày 07/10/2020; bao gồm: 

+ Báo cáo kết quả kiểm tra về ATTP trong dịp tết Trung thu năm 2020 

(theo Biểu mẫu số 01, 02 tại phụ lục 2). 

+ Báo cáo kết quả công tác bảo đảm ATTP trong dịp tết Trung thu năm 

2020 (theo Biểu mẫu tại phụ lục 3).  

- Hình thức báo cáo: Bao gồm bản cứng qua đường văn thư và bản mềm 

qua Email: phongyteyenmo2@gmail.com. 

Trên đây là Kế hoạch đảm bảo đảm ATTP dịp tết Trung thu trên địa bàn 

huyện Yên Mô năm 2020, Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP huyện yêu cầu các 

cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm 
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túc, đạt kết quả cao, báo cáo kết quả về Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP huyện 

(qua Trung tâm Y tế huyện- cơ quan thường trực Tổ giúp việc Ban chỉ đạo liên 

ngành huyện) để tổng hợp báo cáo UBND huyện, Ban Chỉ đạo liên ngành về 

ATTP tỉnh theo quy định./. 
 

 

Nơi nhận: 
- BCĐ liên ngành về ATTP tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- Thường trực huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐ liên ngành về ATTP huyện; 

- Các phòng, ban, ngành huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Đội quản lý thị trường số 4; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, YT. 

         PTD_YT(60) 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Phạm Quốc Đạt  
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