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KẾ HOẠCH
Triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm

Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023

Thực hiện kế hoạch số 359/KH-BCĐ ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Ban 
chỉ đạo an toàn thực phẩm huyện Ninh Giang, về việc kiểm tra bảo đảm an toàn 
thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Quý mão và mùa lễ hội Xuân 2023;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-UBND  ngày 04/01/2023 của UBND xã 
Văn Hội về việc kiện toàn BCĐ về chất lượng an toàn thực phẩm năm 2023; 

Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm xã Văn Hội xây dựng kế hoạch triển khai 
công tác an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 
2023 của xã cụ thể 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 chất lượng, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong 
dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân 2023.

2. Mục tiêu cụ thể
- Hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm 

trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân 2023.
- Tăng cường thanh, kiểm tra liên ngành, tập trung kiểm tra nhóm thực 

phẩm có nguy cơ cao, tiêu thụ nhiều trong dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội.
- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức, 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. NỘI DUNG TRIỂN KHAI
1. Công tác truyền thông
1.1. Hình thức truyền thông
- Truyền thông trên hệ thống Đài truyền thanh xã.
- Truyền thông trực tiếp trong thời gian kiểm tra.
1.2. Đối tượng truyền thông
- Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.
- Người tiêu dùng.
1.3. Nội dung truyền thông
- Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đảm bảo điều kiện vệ sinh cơ sở, 

trang thiết bị, dụng cụ sơ chế, chế biến thực phẩm; vệ sinh cá nhân trong việc 
phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.
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- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tăng cường trách nhiệm trong sản 
xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm theo quy định của pháp luật.

- Tuyên truyền, phổ biến, vận động người tiêu dùng lựa chọn và sử dụng 
thực phẩm đảm bảo an toàn, nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất 
lượng. Hiểu đúng, dùng đúng thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

1.4. Khẩu hiệu tuyên truyền
- Các cơ sở sẩn xuất, kinh doanh thực phẩm: Thực hiện nghiêm túc các 

quy định của pháp luật về nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện vệ sinh cơ sở, trang 
thiêt bị phục vụ sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.

- Vì sức khỏe phát triển bền vững, hãy sản xuất ra những sản phẩm chất 
lượng, an toàn.

- Người tiêu dùng: chỉ mua và sử dụng các sản phẩm thực phẩm có nguồn 
gốc, xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, bảo quản tốt thực phẩm.

- Không sử dụng thực phẩm đã ôi thiu, mốc hỏng. Tuyệt đối không sử 
dụng phẩm màu độc hại, các chất phụ gia, hóa chất ngoài danh mục cho phép để 
sản xuất, chế biến thực phẩm.

- Mỗi người tiêu dùng hãy là một giám sát viên, đấu tranh với các hành vi 
vi phạm ATTP.

- Không lạm dụng rượu, bia để Tết Nhâm Dần trọn niềm vui.
2. Công tác kiểm tra
2.1. Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành. 
Gồm 20 ông, bà do ông Vũ Hồng Hưng- Phó chủ tịch UBND xã làm 

trưởng đoàn.
2.2. Đối tượng kiểm tra
- Kiểm tra các quán ăn, nhà hàng, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm, rượu, bia, nước giải khát, bánh, kẹo vv....
- Các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, nhập khẩu lưu thông, buôn bán 

thực phẩm tươi sống, đặc biệt là các cơ sở giết mổ, cơ sở chế biến, rau, thịt, thủy 
sản, kinh doanh rượu, các cơ sở quảng cáo thực phẩm.

2.3. Nội dung kiểm tra:
- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP;
- Giấy chứng nhận sức khỏe, giấy xác nhận tập huấn kiến thức ATTP đối 

với chủ cơ sở và người lao động trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm;

- Nhãn sản phẩm, hàng hóa thực phẩm;
- Hồ sơ theo dõi về chất lượng sản phẩm, phiếu kiểm nghiệm định kỳ;
- Nguồn gốc nguyên liệu phụ gia thực phẩm;
- Nguồn nước dùng cho chế biến thực phẩm;
- Bản cam kết chấp hành đầy đủ các quy định về bảo đảm ATTP .
3. Thời gian thực hiện:
- Tổ chức tuyên truyền từ ngày 07/01/2023 đến hết ngày 12/3/23
- Tổ chức kiểm tra từ ngày 11/01/2023
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công tác tổ chức chỉ đạo
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Xây dựng và triển khai Kế hoạch đảm bảo ATTP Tết Nguyên đán Quý 
Mão và Lễ hội Xuân 2023 tới các ban, ngành, đoàn thể trong xã.

2.  Công tác truyền thông
- Tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông trên nhiều kênh thông 

tin nhằm nâng cao nhận thức cho người dân đảm bảo ATTP trong dịp Tết 
Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023.
          - Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể như: Hội Phụ nữ, Đoàn TN, Hội 
Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Ban giám hiệu 6 trường học tuyên truyền cho 
các hội viên, đoàn viên, giáo viên và học sinh nâng cao kiến thức về ATTP.

3. Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát:
- Lập danh sách quản lý 100% số hộ sản xuất, kinh doanh, chế biến, nhập 

khẩu thực phẩm trên địa bàn xã.
- Tổ chức ký cam kết thực hiện an toàn thực phẩm giữa UBND xã với hộ 

sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm.
- Kiểm tra đối với các hộ sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trong 

dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023.
- 100% đám hiếu - hỉ chấp hành thực hiện cam kết đảm bảo ATTP.
- Giám sát các vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn xã, phối hợp với Ban 

thú y phát hiện dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Chuẩn bị sẵn sàng vật tư y tế, 
phương án dập dịch khi có dịch xảy ra. Khi có ngộ độc thực phẩm xảy ra phải 
giữ nguyên hiện trường, tổ chức điều trị cấp cứu kịp thời, báo cáo ngay về 
thường trực Ban chỉ đạo Trung tâm y tế huyện để phối hợp điều tra nguyên nhân 
ngộ độc thực phẩm. Tổ chức tẩy uế môi trường, khắc phục hậu quả, ổn định đời 
sống nhân dân.

4. Phân công nhiệm vụ cụ thể
4.1. Trạm y tế xã: 
Là cơ quan thường trực, tham mưu giúp BCĐ xây dựng kế hoạch và tổ 

chức triển khai thực hiện kế hoạch.
       - Cung cấp các thông tin tuyên truyền ATTP cho Đài truyền thanh của xã, 
phối hợp với các ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền đảm bảo ATTP.

- Lập danh sách quản lý các hộ sản xuất, kinh doanh, chế biến, nhập khẩu 
thực phẩm trên địa bàn xã.

- Phối hợp với Đoàn kiểm tra đi kiểm tra, giám sát và tuyên truyền về 
công tác đảm bảo ATTP.

- Chuẩn bị sẵn sàng vật tư y tế, phương án dập dịch khi có dịch xảy ra.
- Tổng hợp số liệu báo cáo Ban chỉ đạo xã, huyện trong công tác đảm bảo 

ATTP Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân năm 2023.
4.2. Bộ phận văn hoá thông tin: 
Tuyên truyền nội dung ATTP trên hệ thống thông tin của xã, kẻ vẽ khẩu 

hiệu, băng zol tuyên truyền về ATTP.
4.3. Ban thú y xã: 
Giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm chặt chẽ hướng dẫn nhân dân phòng 

chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. 
- Có biện pháp xử lý khi có dịch xảy ra. 
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4.4. Ban công an xã, Công chức Tài chính- kế toán, các ông bà trưởng 
thôn:  

Kiểm tra giám sát việc buôn bán thực phẩm trên địa bàn thôn, xã, xử lý 
nghiêm đối với các hộ sản xuất kinh doanh thực phẩm vi phạm pháp lệnh về 
ATTP. 

4.5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc , các ban ngành đoàn thể: 
- Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về ATTP cho 

thành viên, hội viên của từng đoàn thể.
- Phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện đảm bảo ATTP trên địa bàn;
- Triển khai công tác vận động, tuyên truyền và phát động các phong trào 

bảo đảm ATTP gắn với cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, làng văn hóa, gia 
đình văn hóa, nhằm khuyến khích hình thành hành vi sản xuất, chế biến kinh 
doanh, tiêu dùng các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản an toàn trong cộng đồng. 
Phối hợp với các ngành tổ chức tập huấn, tuyên truyền phổ biến kiến thức ATTP 
cho các hội viên, đoàn viên và nhân dân để phòng chống ngộ độc thực phẩm và 
bệnh lây truyền qua thực phẩm…

Trên đây là kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, Tết 
Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023 của ban chỉ đạo ATTP xã Văn 
Hội. Các ông, bà là thành viên Ban chỉ đạo, các ngành, đoàn thể căn cứ chức 
năng nhiệm vụ của từng ngành triển khai thực hiện tốt kế hoạch đề ra./.

Nơi nhận:
- TT BCĐ ATTP huyện;
- TT Đảng ủy, TTHĐND xã; (để báo cáo)
- Lãnh đạo UBND xã;
- Đoàn kiểm tra liên ngành; 
- Lưu VP-TYT.

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

CHỦ TỊCH UBND XÃ
Dương Bá Đông
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