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KẾ HOẠCH
Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán
Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021
Thực hiện Kế hoạch số 99/KH-BCĐLNATTP ngày 21/12/2020 của Ban
Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Vĩnh Phúc về việc triển khai công
tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân
2021; Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP huyện Vĩnh Tường xây dựng Kế hoạch
triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa
Lễ hội Xuân 2021 trên địa bàn huyện, như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Bảo đảm an toàn thực phẩm 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 chết lượng, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong
dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021.
2. Mục tiêu cụ thể
- Hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Tân
Sửu và Lễ hội Xuân 2021.
- Thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành, chuyên ngành từ huyện đến xã;
tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết và Lễ hội có yếu
tố nguy cơ cao, các làng nghề chế biến thực phẩm, các cơ sở, điểm giết mổ, khu
vực lễ hội,...
- Huy động tối đa các kênh truyền thông phổ biến các quy định của pháp
luật về ATTP cũng như các kiến thức trong lựa chọn, bảo quản, chế biến và tiêu
dùng thực phẩm đến người dân.
II. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI
- Thời gian: Từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 20/3/2021.
- Địa điểm: Trên phạm vi toàn huyện
III. CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI
1. Hoạt động truyền thông (Phụ lục 1)
- Phổ biến kế hoạch triển khai công tác bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán
Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021 của Ban chỉ đạo huyện đến các xã, thị trấn.

- Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao, Cổng thông tin giao tiếp điện
tử huyện xây dựng chuyên mục và danh nhiều thời lượng để tuyên truyền bảo
đảm an toàn thực phẩm cho nhà quản lý, người sản xuất, kinh doanh và tiêu
dùng về sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo pháp luật, quản lý an toàn thực
phẩm tại nơi diễn ra lễ hội; quản lý thực phẩm theo đặc thù địa phương; kịp thời
công khai các trường hợp vi phạm quy định ATTP, phổ biến các cơ sở, các
nhân, các địa chỉ sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn cho cộng đồng;
thường xuyên đăng tải các khẩu hiệu, thông điệp về an toàn thực phẩm trên các
chương trình phát thanh của huyện, xã.
- Huy động mọi nguồn lực, mọi hình thức, phương tiện truyền thông, đặc
biệt là hệ thống truyền thanh ở xã, thị trấn, khu dân cư để phổ biến các quy định
về ATTP, kiến thức 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 trong dịp
trước, trong và sau tết, cũng như mùa Lễ hội xuân 2021.
2. Hoạt động thanh tra, kiểm tra (Chi tiết tại Phụ lục 2)
- Tại huyện: Thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành, chuyên ngành tiến
hành kiểm tra các cơ sở trên địa bàn.
- Tại các xã, thị trấn: UBND cấp xã thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành
tổ chức kiểm tra các đối tượng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực phẩm thuộc
phạm vi quản lý.
Các Đoàn kiểm tra tổ chức đủ thành phần, số lượng, chuẩn bị sẵn các văn
bản pháp lý liên quan, kết hợp lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.
3. Tổng kết, báo cáo
- Đoàn kiểm tra liên ngành, chuyên ngành huyện; Ban chỉ đạo ATTP các xã, thị
trấn căn cứ nhiệm vụ được phân công tổng hợp kết quả thực hiện gửi về BCĐ ATTP
huyện (qua Văn phòng HĐND&UBND-Email: phongytevinhtuong@gmail.com) để
tổng hợp báo cáo UBND huyện, tỉnh theo quy định; thời gian báo cáo như sau:
+ Báo cáo nhanh kết quả thực hiện trước Tết Tân Sửu 2021: tổng hợp và
gửi báo cáo về UBND huyện trước ngày 26/01/2021.
+ Báo cáo công tác bảo đảm ATTP Tết Tân Sửu 2021: tổng hợp và gửi báo
cáo về UBND huyện trước ngày 21/02/2021.
+ Báo cáo kết quả triển khai công tác bảo đảm ATTP Mùa Lễ hội Xuân
năm 2021: tổng hợp và gửi báo cáo về UBND huyện trước ngày 14/03/2021.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí được trích từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn hợp pháp khác.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP huyện
- Chỉ đạo, đôn đốc các phòng, ban, ngành là thành viên của BCĐ; UBND
các xã, thị trấn triển khai Kế hoạch đảm bảo hiệu quả trong hoạt động thanh tra,
kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP theo kế hoạch.
- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATTP sâu
rộng tới người sản xuất, chế biến, kinh doanh và người tiêu dùng.
- Đoàn kiểm tra liên ngành huyện thực hiện theo Quyết định số 1627/QĐUBND ngày 18/12/2020 của UBND huyện về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên
ngành đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi pham an
toàn thực phẩm trên địa bàn huyện.
2. Văn phòng HĐND&UBND huyện
- Là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo cấp huyện, có trách nhiệm đôn
đốc, giám sát, kiểm tra, theo dõi, tổng hợp và báo cáo kết quả việc tổ chức triển
khai thực hiện Kế hoạch.
- Cử cán bộ tiếp tục tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành theo Quyết định số
1627/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND huyện.
3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước để đảm bảo ATTP theo lĩnh vực
được phân công, tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác ATTP theo kế hoạch;
- Giao Phòng NN&PTNT chủ trì phối hợp Trạm thú y, Trạm bảo vệ thực
vật và Trạm quản lý chất lượng nông lâm sản - thủy sản đẩy mạnh hoạt động
thông tin, giáo dục truyền thông hướng dẫn về sản xuất, kinh doanh, chế biến
rau, thịt đảm bảo ATTP theo lĩnh vực được phân công.
- Đẩy mạnh kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc bảo
vệ thực vật, hóa chất bảo quản nông sản thực phẩm, thuốc thú ý, chất cấm trong
chăn nuôi, kháng sinh trong nuôi trồng thuỷ sản. Tập trung kiểm tra các cơ sở
chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản, trồng rau tập trung, cơ sở giết mổ. Xử lý dứt
điểm việc sử dụng sabutamol, vàng ô, kháng sinh, hóa chất ngoài danh mục
trong sản xuất, chế biến thực phẩm.
- Cử cán bộ tiếp tục tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành theo Quyết định số
1627/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND huyện.
4. Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước để đảm bảo ATTP theo lĩnh vực
được phân công.
- Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra các vi
phạm về ATTP quản lý và ngăn chặn việc sản xuất, kinh doanh trái phép tất cả
các loại hình thực phẩm, hóa chất, chất cấm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế

biến; kiểm soát hiệu quả thực phẩm giả, kém chất lượng, nhập lậu, gian lận
thương mại trên địa bàn.
- Cử cán bộ tiếp tục tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành theo Quyết định số
1627/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND huyện.
5. Trung tâm Y tế huyện
- Tổ chức các hoạt động chuyên môn theo kế hoạch, viết bài tuyên truyền,
cấp phát các tài liệu, băng tuyên truyền cho các xã, thị trấn và cơ quan truyền
thông của huyện.
- Chỉ đạo trạm y tế tham mưu UBND các xã, thị trấn ban hành và triển khai
Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm ATTP Tết Tân Sửu 2021 và mùa Lễ hội
Xuân năm 2021.
- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức chiến dịch truyền thông về
ATTP theo Kế hoạch.
- Cử cán bộ tiếp tục tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành theo Quyết định số
1627/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND huyện.
- Tổng hợp kết quả triển khai Kế hoạch báo cáo Ban chỉ đạo huyện (Qua
Văn phòng HĐND&UBND).
6. Đội Quản lý thị trường số 2
- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1627/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của
UBND huyện; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn tập trung kiểm tra
các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm như: Bánh kẹo, rượu, bia,
nước giải khát, nhà hàng, cửa hàng ăn uống, các cơ sở kinh doanh, sản xuất rau
an toàn, cơ sở giết mổ, bày bán gia súc, gia cầm.
- Chuẩn bị dụng cụ tiến hành thử các mẫu thực phẩm khi cần thiết.
7. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
Chỉ đạo, giám sát các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở có bếp
ăn tập thể thực hiện nghiêm quy định về ATTP trong việc lựa chọn thực phẩm
chế biến phục vụ cho học sinh, chủ động phối hợp với ngành y tế trong công tác
kiểm tra công tác đảm bảo ATTP. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về công
tác ATTP đến toàn thể cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh cùng toàn thể học
sinh trong toàn huyện. Thực hiện tốt việc vận động các em học sinh rửa tay
trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.
8. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm VH-TT-TT; Cổng thông tin
giao tiếp điện tử huyện
- Căn cứ kế hoạch của Ban chỉ đạo huyện, phối hợp với ngành Y tế, Nông
nghiệp và các cơ quan, ban, ngành liên quan chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn các
cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn huyện tuyên truyền sâu rộng trong cộng

đồng các nội dung về đảm bảo ATTP, chỉ đạo Ban văn hóa các xã, thị trấn tăng
cường công tác truyền trên các hệ thống truyền thanh của đơn vị mình vào các
thời gian thích hợp để nhiều người dân được biết.
- Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc đăng tải thông tin, quảng cáo về an
toàn thực phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm đến
mọi tầng lớp nhân dân bằng các hình thức, các kênh thông tin để nâng cao nhận
thức về đảm bảo ATTP. Đưa tin biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều đóng
góp cho công tác ATTP đồng thời thông tin kịp thời các cơ sở vi phạm về lĩnh
vực ATTP để cho người dân được biết. Cử cán bộ ghi hình tham gia cùng đoàn
liên ngành khi có yêu cầu.
9. Phòng Tài chính - Kế hoạch
- Căn cứ vào kế hoạch của Ban chỉ đạo và dự trù xin kinh phí của Văn
phòng HĐND&UBND, tham mưu cho UBND huyện việc cấp kinh phí để thực
hiện Kế hoạch đảm bảo đúng quy định; giám sát, hướng dẫn các cơ quan, đơn
vị, địa phương sử dụng kinh phí theo đúng quy định.
10. Công an huyện
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ phối hợp với Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện
Kế hoạch đảm bảo ATTP. Trú trọng việc vận động quần chúng nhân dân tích
cực tố giác các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn, không đảm bảo
ATVSTP, các loại thực phẩm nhập lậu trái phép từ các nơi về địa bàn huyện,
ngăn chặn, xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân vi phạm về lĩnh vực ATVST.
Cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành huyện.
- Chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ, công an các địa phương nắm chắc tình
hình các tuyến, địa bàn trọng điểm về sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm;
phối hợp với các ngành liên quan điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
ATTP theo quy định của pháp luật hiện hành.
11. Đề nghị Ủy ban MTTQVN huyện và các đoàn thể huyện
- Tuyên truyền về các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm cho cán bộ,
công chức, nhân viên trong cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân.
- Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Kế
hoạch này.
12. UBND các xã, thị trấn
- Căn cứ Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm ATTP Tết Tân Sửu và mùa
Lễ hội Xuân năm 2021 của Ban chỉ đạo huyện, chỉ đạo Ban chỉ đạo liên ngành
về ATTP cấp xã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các ban, ngành, đoàn thể liên

quan tổ chức các hoạt động theo kế hoạch đảm bảo hiệu quả, đúng mục đích và
yêu cầu đề ra.
- Chỉ đạo các ban ngành, các tổ chức, đoàn thể tại địa phương tham gia
giám sát việc thực hiện Kế hoạch; giám sát việc thực thi các quy định của pháp
luật về an toàn thực phẩm; tăng cường quản lý đối với các cơ sở sản xuất, chế
biến, bảo quản, cung cấp thực phẩm trên địa bàn; đảm bảo không để xảy ra ngộ
độc thực phẩm, mất an toàn thực phẩm trên địa bàn.
- Chỉ đạo cán bộ truyền thanh các xã, thị trấn tăng cường thời lượng, thời
gian phát sóng trên hệ thống truyền thanh để tuyên truyền các nội dung về an
toàn thực phẩm theo hướng dẫn.
Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết
Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021 trên địa bàn huyện Vĩnh Tường,
Ban chỉ đạo huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm
túc tổ chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- BCĐLN Tỉnh (B/c);
- Thành viên BCĐLNVSATTP huyện ;
- Các cơ quan liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT.
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