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Triên khai cong tác dam bão chat llr9'ng, an toàn thrc phâm nông lam thüy
san dIp Têt Nguyen dan Tan Siru và màa Lê hi Xuân nãm 2021
Can cr Ké hoach so 1993/KH-BCDTU'ATTP ngáy 21/12/2020 cüa Ban
chi dto lien ngành Trung rng
an toàn thirc phâm v vic trin khai cong tác
dam bão an toân thirc phm Tt Nguyen dan Tan Sfru và müa Lê hi Xuân nam
2021; Thirc hin Kê hoach s 12/KH-SNN.QLCL ngây 04/01/2021 cña S Nông
nghip và PTNT Ngh An v vic trin khai cong tác dam báo chit lu'çmg, an
toàn thirc phm nông lam thñy san dip Tt Nguyen dan Tan Siru vã rnña Lê hi
Xuân näm 2021 cüa ngânh Nông nghip và PTNT Ngh An, UBND thj xã Cira
Lô ban hành K hoach trin khai thi.rc hiên nhu sau:
I. M1JC TIEU
1. Mic tiêu chung
Dam báo an toàn thirc phâm trong san xut, ch bin, kinh doanh vâ sir
ding thirc phm nông lam thüy san; tang cung kim soát, xir 1 vic san xuât,
kinh doanh thirc phm giã, kern ch.t luçing, phông chng ng dc thirc phm dip
Têt Nguyen dan Tan Si'ru và müa Lê hi Xuân näm 2021.
2. Muc tiêu cu the
- Han ch ti da các v ng dc thirc phm trong dip tt Nguyen dan Tan
Sru vâ müa Lê hôi Xuân nàm 2021.
- Tang cu'mg tuyên truyn, ph bin, hung dn, giám sat các t chüc, cá
nhân san xut, kinh doanh thirc phârn nOng lam thüy san tuân thu dÀy dü các quy
djnh dam bão v sinh, an toàn thirc phÀm; hung dAn ngu'è'i dan nhn bit san
phAm có ngun gc xut xir rO rang, dam bão chit lu'çing an toàn thirc phÀm, ...;
dÀy manh cong tác giâi thiu, quáng bá san phAm, dja chi ban san phAm chit
1ung, an toàn d ngithi tiêu dñng bit, 1ira chpn.
- Tang cung thanh tra, kiêm tra lien nganh t1x cap thj dn cp phung, tp
trung vâo các nhóm san phâm tieu th nhiu trong djp Têt và Lê hi có yu t
nguy co cao, các lang ngh và các cira hang kinh doanh thirc phAm nông lam thüy
san.
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II. NQI DUNG THC HIN
1. Hot dng truyn thông
a. Ni dung truytn thông
- Phô biên kê hotch triên khai cong tác báo dam an toàn thirc phâm nông
lam thñy san djp Tét Nguyen dan Tan Sim và müa L hi Xuân 2021 trén dja bàn
thj xã.
- Huy dng các co quan truyên thông nhu Trung tam Van hóa Th thao &
Tuyn thông thi xâ và h thng ba truyn thanh t?i các phu6ng tham gia chin
dch truyn thông dam bào an toàn thirc phm, trao di sau rng giia các nhà
quãn 1, ngithi san xuât, kinh doanh và ngui tiêu diing v san xut, kinh doanh
thirc phm theo pháp 1ut.
- Huy dng mci ngun hrc, phi hp'p gina các ngành Y th và các t chirc
doàn th t1r cp thj dn cp phuông; da dng hóa các phiiang thCrc, phuang tin
truyn thông thIch hçip d ph bin các ni dung cüa Lut ATTP và các van ban
quy phm pháp 1ut cüa ChInh phü, các B, ngành và UBND các cp v ATTP.
Dy manh tuyên truyn trên các phLro'ng tin thông tin dti chüng, tp trung vào
các quy djnh, quy chun k5 thut v san xut, kinh doanh nông lam thüy san an
toàn cQng nhu các quy djnh v xr pht hành chInh, xCi' phit hInh sr di vth các
hành vi vi phm quy djnh v ATTP theo quy djnh cña pháp 1ut.
- Tap trung tuyên truyn nâng cao kin thñ'c, thai d, thirc hành theo các
quy djnh cüa nhà nuc trong viêc buôn ban, sir diing thuc BVTV, phân bón,
thuc thii y và thirc an chãn nuOi trong trng tr9t, chän nuOi, ...; Tuyên truyn chi
sü diing nguyen lieu có ngun gc, xutt xü rO rang, phii gia thic phm, cht h
trç ch bin di.rçc phép sir diing, dung liu Iuçing, di1ng di tu'çYng theo quy djnh
trong san xutt, ch bin thijc phcm nông lam thüy san; Tuyên truyn, hithng dn
cho ngui tiêu diing cách nhn bit vâ sü' diing các thçrc phâm nOng lam thüy san
an toàn, khOng sir diing các san phm thirc phm không rO nguôn gôc, có dâu
hiu Oi thiu, mc, hông.
- Tuyên truyn ph bin các mô hInh san xut, kinh doanh, các thirc phm,
chui thirc phm an toàn, các san phm truyn thng cüa thj xã nhm quãng bá,
khIch b san xut san phm thirc phm an toàn, mang dm net truyn thng, dc
san cüa dja phuang,...
- Tuyên truyên các hot dng thanh, kim tra, xir 1 vi phm và cOng tác
dam bâo an toân thirc phm nông lam thüy san; Lam rO vai trô, trách nhim cüa
chInh quyn cac cp, cüa nguô'i quãn b, ngithi san xut, kinh doanh và ngithi
tiêu dung trong vic bâo dam ATTP nOng barn thüy san.
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- Hang tun cong khai các t chirc, cá nhân vi phtm hành chInh v ATTP
nh&m cánh báo, ran de, ngän chàn các hành vi san xut, kinh doanh thirc phm
trái pháp 1ut.
b. Cdc kênh truyn thông
- Kênh truyn dai chüng: buy dng ba truyn thanh dành nhiu thi gian,
thô'i luçing tuyên truyn v an toân thirc phm. Dc biêt, phát buy h tMng dâi
truyn thanh cüa các phtthng d tp trung chuyn tâi Thông dip "An toàn thirc
phAm Tt Nguyen dan Tan S&u và mña Lé hi Xuân nãm 2021". Viêt bài phO
bin v an toàn thixc phm Tt, 1 hi.
- Các kênh truyn thông khác: Tüy trng da phuo'ng, dja bàn dan cu triên
khai các hmnh thirc truyn thông phii hcTp nhu' bang rOn, khu hiu, hithng dn cii
th bang each "cm tay chi vic".
Dc bit, cn sr buy dng hu'&ng ñig tham gia cüa các t chirc, cá nhân
doanh nghip san xut, kinh doanh thirc phm và các t chirc, doàn th báo v
quyn igi ngi.thi tiêu dung cing tham gia vào các hot thng truyn thông, tuyên
truyn dam báo ATTP Tt Nguyen dan Tan Si:ru vâ mña Lê hi Xuân nãm 2021.
c. Khu hiu cüa 69t tuyên truytn dam báo an toàn thyc phâm Tit
Nguyen dan Tan Situ và màa Lê h3iXuân nàm 2021
- Chinh quyên dja phucing, co quan quán l cn tang cuông thanh tra,
kim tra và xir 1 nghiêm các co s vi phm v ATTP.
- Các co sá san xut, kinh doanh thirc phm: Thrc hin nghiêm tñc các
quy djnh cüa pháp lut v ngun gc nguyen lieu, diu kin co s vt cht, trang
thit bj phc vi san xut, kinh doanh thirc phAm nông lam thñy san.
- VI src khOe và phát trin bn vung, hay san xut ra nhtmg san phm thirc
phm chit luçmg, an toân.
- Nguô'i tiêu dung: chi mua vã sü' ding các san phrn thirc phm có nguôn
gc, xuAt xir rö rang, kim tra nhãn mac, báo quân tt thirc phm.
- Không sü ding thirc phm dã Oi thiu, mOc hông. Tuyt dOi không sir
dicing phm màu dc hi, các chtt phii gia, hóa chat ngoài danh mvc cho phép d
san xut, ch bin thirc phm.
- Mi ngu'i tiêu dung hay là rnt giám sat viên, du tranh vi các hành vi
vi phm chat lugng, v sinh an toàn thirc phm.
- Báo dam an toàn thirc phâm djp Tét, mua 1 hi là trách nhim cüa chInh
quyên các cap.
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- Tuyt di kihông ducic an nm 1, nm hoang di, nm non chua xêo mu
và nm dä dp flat, ôi thiu.
2. Hot dng thanh tra, kim tra
- Thành 1p các Doàn thanh, kim tra chuyên ngành theo chi.'rc nàng, nhim
vii duçc phân cong trin khai thanh, kim tra theo linh virc quán 1.
- DM tu9'ng thanh tra, kim tra chü yu là chc du môi; các co s chän
nuôi, trông trot, nuôi trông có quy mô tp trung; CC CG s& giêt môt gia sc, gia
cm; các co s san xut, ch bin, kinh doanh, nhp khu thirc phm nông lam
thüy san. Tp trung vào nhUng co' s& san xut, kinh doanh các mt hang thirc
phm duoc sir diing nhiu trong dp Tt va các L hi nhu thjt và các san phm tir
thjt, thüy san và các san phm tü rau, Cu qua,
III. TO CHtC THVC HIN
1. Phông Kinh tê
- Tang cung cong tác thanh tra, kiêm tra và giám sat các co s san xuât,
kinh doanh thirc phm nông nông thüy san trên dja bàn thj xã; thành 1p Doàn
thanh tra lien ngành d thirc hin thanh tra, kim tra ATTP trong djp Tt Nguyen
dan Tan Sü'u và müa Lê hôi Xuân näm 2021.
- Huâng dan, t chirc k cam kt san xut an toàn và thirc hin kim tra
các ni dung dã cam kt theo Thông tu s 17/201 8/TT-BNNPTNT cho các Ca s&
san xut kinh doanh không thuc din cp Giy chirng nh.n Ca s dü diu kin
an toàn thirc phm.
- Tong hop, báo cáo kt qua thirc hin th'ing mu báo cáo và thô'i gian theo
quy djnh.
2. Trung tam d!ch vy Nông nghip th1 xã
- Xây dirng k hoach và các ni dung tp hun, tuyên truyn d hithng dn
ph bin kin thi.'rc san xut an toàn thirc phm dn tn nguôi dan. Xây dimg các
mô hmnh trmnh din các tin b k thut, irng ding cOng ngh cao lam Ca s khoa
h9c và thi.rc tin d ma rng san xuât các näm sau.
- Lp danh mijc, quy trInh sir dung các l°ai thuc bào v thirc vt dc trj
phông trir môt s 1oi sâu hi chInh d khuyn cáo cho nông dan thirc hin.
3. Be nghj MTTQ thi xã vã các to chfrc doàn th
Dé nghj phi hap vai UBND thj xà dam bâo cht luqng, an toàn thirc
phm nông lam thüy san djp Tét Nguyen dan Tan Sisu và mña Lê hi Xuân nãm
2021. Dng viên các cp hi và hi viên thirc hin tt các bin pháp, giài pháp k
thut, thai d, thirc hành theo các quy djnh cña nhà nuâc trong vic dam bào
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ATTP trong nông lam thüy san; nhân rng các mô hInh san xut, kinh doanh, các
thuc phm, chui thi'c phrn an toàn, các san phm truyn thng cüa dja phuang
nhäm quàng bá, khIch 1 san xut san phm thi.rc phm an toàn, mang dm net
truyn thng, dc san cüa dja phrnmg,...
4. Trung tam Van hóa Thông tin và truyên thông thj xã
Dành thai luçing u'u tiên dàc bit cho cong tác tuyên truyn, ph biên các
ni dung cüa Lut ATTP và các van bàn quy phm pháp lut cüa ChInh phü, các
B, ngành và UBND các cp v ATTP. Dy manh tuyên truyên trén các phuo'ng
tin thông tin di chüng, tp trung vào các quy djnh, quy chun k thut v san
xut, kinh doanh nông lam thüy san an toàn cüng nhu các quy djnh ye xir pht
hành chInh, xr phat hInh su déi vâi các hành vi vi phm quy djnh ye ATTP theo
quy djnh cüa pháp 1ut.
5. U ban nhân dan các phirrng
- Tang cumg cong tác tuyên truyn, ph bin các quy ctjnh cüa pháp 1utt
v ATTP cho các cc sâ san xut, kinh doanh trên dja bàn; tuyên truyn, huo'ng
dn ngu'i tiêu dung bit liia ch9n thrc phm an toàn; dành nhiu thi luçmg
tuyên truyn v ATTP trén dài truyên thanh phumg.
- T chirc thng kê 100% các co' s& san xut, kinh doanh nông lam thüy
san trên dja bàn quàn 1; k cam k& san xu,t an toàn và thirc hin kim tra các
ni dung dä cam kt theo Thông tu' s 17/201 8/TT-BNNPTNT.
Trén day là mt s nôi dung co' bàn d dam báo chat lu'cing, an toàn thirc
phm nông lam thüy san djp Tt Nguyen dan Tan Süu và müa Lê hi Xuân näm
2021, UBND thj xà yêu cAu Ch tjch UBND các phuông, Thu tru&ng các phông,
ban, dan vj lien quan thrc hin t& các ni dung trén, phAn du dam bào an toàn
thirc phm trong djp Tt Nguyen dan Tan Siru và miia L hi Xuân nãm 2021 ./
Nyi nhân:
- S NN và PINT Ngh An (b/c);
- TI Thi üy,TT HDND thi xã (b/c);
- Chü tich UBND thi x(b/c);
- MTTQ và các doàn the (P/h);
- Iruâng các phOng, ban (T/h);
- UBND các phung (I/h);
- IT VHTT vã truyên thông (tuyên truyên);
-Lu'uVI,KT.(
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