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KEHOACH
Hành dng dam bão an toàn thirc pham trong linh v11'c
nông nghip trên dja bàn th! xã nàm 2021
Thirc hin Quyêt djnh s 301/QD-UBND ngày 03/02/202 1 cña UBND tinh
Ngh An v vic ban hành K hoach hành dng dam bão an toàn thirc phm
trong linh virc nông nghip trên da bàn tinh Ngh An nãm 2021. UBND thj xa
Cira Là ban hành K hoach trin khai thuc hiên nhu sau:
I. MUC TIEU
Dam bào an toàn thrc phm, nâng cao cht hxcng và näng 1irc cnh tranh
cüa nông lam thüy san thj xã dáp iLrng yêu cu tiêu dung ni tinh, phát trin thj
tnrô'ng ngo1i tinh và thi1c dy xut khu trong bi cành djch bnh Covid- 19 tiêp
ti1c din bin phirc tp và bin di khI hu ngày câng circ doan; darn bão rniic tiêu
chung v an ninh luong thirc và phát trin bn vü'ng.
ii. KET QUA VA CHI sO CAN DT
1. Tuyên truyn, ph bin pháp 1ut v an toàn thirc phm cho các to chü'c,
cá nhân tham gia san xut, so ch, ch bin, kinh doanh thirc phm nông lam
thüy san; thông tin ye v sinh, an toàn thirc phm nông lam thüy san và truyn
thông, quàng bá th?c phm an toàn tói ng11i tiêu dung.
2. 85% CáC Co s san xut, kinh doanh thuc din c.p GiAy chirng nhn dñ
diu kin an toàn thirc phtm duçc thm djnh d?t yêu cu v diu kin bào dam an
toàn thirc phm (xp loai A,B) và cp Gi.y chirng nhn dü diu kin ATTP.
3. 75% các cci sâ san xut, kinh doanh không thuc din cp Gity chtrng
nhn dü diu kin an toàn thirc phm thirc hin k cam kt san xut, kinh doanh
thirc phm an toàn.
4. 100% UBND phung triên khai th chirc k2 cam kêt và kiêm tra vic
thirc hin các ni dung dà k cam k& cua cá Co s san xut, kinh doanh không
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thuc din cp Giy chiirng nhn dü diu kin theo Thông tu s 17/201 8/TTBNNPTNT ngây 31/10/2018 cüa B Nông nghip vâ PTNT.
- T 1 rnu thi.rc phtm nông lam thüy san giám sat trên din rng vi phm
quy djnh v ô nhim sinh h9c, tp cht, tn du thuc báo v thirc vat, thuc thu ,
hóa chat, kháng sinh giãm 10% so vi nãm 2020, tip titc kiêm soát tt vic sir
dyng chat cm trong chän nuoi.
ill. CAC NHIIM VJ TRONG TAM TRONG DIEM
1. Tip tic chi do diu hành gn kt chat ch cong tác quán l chat krng
4t tu nông nghip, an toân thirc phm nông lam thüy san vó'i các nhirn vii tái co
cu ngành nông nghip, nâng cao nãng suit, chit 1uçng hang nOng san vâ hiu
qua san xuât, kinh doanh trong bi cânh djch bnh Covid-19 con tip din.
2. Nhân rng, ma rng t chii'rc san xut tp trung các san phm chü 1ixc
cüa thj xã, gn vâi i.rng dung cong ngh cao, nông nghip hü'u Ca, thIch lrng vai
bin di khi hu và h thng quàn I chtt luçng tiên tin; thic dy phát trin các
co sa san xut nông san thirc phm an toàn.
3. Gia tang s luçmg và da dtng thông tin, tuyên truyn vn dng co s san
xut, kinh doanh nông lam thüy san tuân thu các quy djnh cüa pháp 1ut ye
ATTP; tuyên truyn, ph bin chInh sách, pháp lut dam bào chit lu'çmg vt tu
nông nghip, an toàn thirc phrn nông lam thüy san; truyn thOng, quàng bá san
xut, kinh doanh nông lam thüy san cht luçng, an toàn.
4. Trin khai thông tu' s 38/201 8/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 và
thông tu 17/201 8/TT-BNNIPTNT ngày 31/10/2018 cüa B Nông nghip vâ
PTNT d quán l tng th& toàn din diêu kin dam bâo ATTP cña các co sa san
xut kinh doanh nông san, thirc phm trén dja bàn; chuyn mnh sang hu kim,
kim tra dt xut, xir l vi phm di vai các co so san xut, kinh doanh nông lam
thüy san cüng nhu các t chOc dugc chi djnh phc v quán I nhà nuOc v ATTP.
5. Duy trI triên khai các chuung trInh giám sat v sinh ATTP nông lam
thüy san; kp thOi phát hiên, cánh cao, xO i, t6 chñ'c kiêm tra dt xu&t, xO 1
nghiêm các hành vi vi phm. Tang cuèng cong tác quãn I vt tu nOng nghip.
6. Chü dng xO l các sir cé mt ATTP, kjp thOi h trg doanh nghip tháo
gO khó khãn, vuOng mc trong san xut, kinh doanh.
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IV. TO CHUC THIJC HItN
1. Phông Kinh t
- Tang cu'ng cong tác kim tra và giám sat các co' s san xuât, kinh doanh
thirc phtm nông nông thñy san trên dja bàn thi xã.
- Huâng dan, t chirc k,2 cam kt san xut an toàn và thu'c hiên kiêm tra
các ni dung dã cam kt theo Thông tu s 17/201 8/TT-BNNPTNT cho các co sO'
san xut kinh doanh không thuc din cp Giy chi1rng nhn co sO' dü diu kin
an toàn thixc phtrn.
- Tng hçip, báo cáo kt qua thirc hin dung mu báo cáo và thO'i gian theo
quy djnh.
2. Trung tam dlch viii Nông nghip thj xã
- Xây dirng k hoch và các ni dung tp hun, tuyên truyn dê huó'ng dan
ph bin kin thO'c san xutt an toàn thirc phm dn tn ngu'O'i dan. Xây di7rng các
mO hInh trInh din các tin b k thut, irng ding cong ngh cao lam cci sO' khoa
h9c và thirc tin d mO' rng san xuât các nãm sau.
- Lp danh muc, quy trinh sü. ding các 1oti thuc báo v thi'c vt dtc trj
phông trr mt s 1oui sâu hi chInh d khuyn cáo cho nông dan thirc hin.
3. Be ngh MTTQ thj xä và các to chirc doàn the
Ph6i ho'p vO'i UBND thj xä dam bâo chat 1ixcng, an toàn thirc phm nông
lam thüy san. Van dng các cp hi và hi viên thirc hin tt các bin pháp, giái
pháp k thuât, thai do, thuc hành theo các quy djnh cüa nhà nuO'c trong vic dam
bão ATTP trong nông lam thüy san; nhân rng các mO hInh san xut, kinh doanh,
thrc phm an toàn, các san phAm truyn thng cüa dla phuong nhm quãng bá,
khIch l san xut san phâm thLrc phân-i an toàn, mang dm net truyên thông, dc
san cüa da phucing,...
4. Trung tam Van hóa Thông tin và truyên thông thi xä
Dành thO'i luçing cho cOng tác tuyên truyn, phO biên các ni dung cüa
Lut ATTP và các van bàn quy phm pháp 1ut cüa ChInh phü, các BO, ngành và
UBNID các cap v ATTP. Day manh tuyên truyn trên các phuong tin thông tin
dui chung, tp trung vào các quy djnh, quy chun ki thut v san xut, kinh
doanh nOng lam thüy san an toàn cong nhu các quy djnh v xir pht hành chInh,
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xü pht hInh si.r di vri các hành vi vi pharn quy djnh v ATTP theo quy djnh cüa
pháp 1ut.
5. U ban nhân dan các phtrb'ng
- Tang cithng cong tác tuyên truyn, pM bin các quy djnh cüa pháp 1ut
v ATTP cho các Co s san xut, kinh doanh trên dja bàn; tuyên truyn, huóng
dn ng.thi tiêu dung bit 1ira chçn thirc phm an toàn; dành nhiu thai hxçng
tuyên tmyn v ATTP trên dài truyn thanh phuông.
- TO chirc tMng kê 100% các Ca s san xut, kinh doanh nông lam thüy
san trên dja bàn quân 12; k cam kt san xut an toàn và thirc hin kim tra các
ni dung dà cam kt theo Thông tu s6 17/201 8/TT-BNNPTNT.
Trên dày là ni dung k hoach hành dng dam bào an toàn thirc phm
trong linh virc nông nghip trên dja bàn thj xã näm 2021, UBND thj xâ yêu câu
Chü tjch UBND các phithng, Thu trtrOng các phông, ban, don vj lien quan thirc
hin tt các ni dung trên./
Nc'i ffljf,j;
- Sâ NN và PTNT Ngh An (b/c);
- TT Thj üy, TT HDND thj xä (b/c);
- Chü tjch UBND thj xà(b/c);
- MTTQ và các doàn the (P/h);
- Tnning các phông, ban (T/h);
- UBND các phumg (T/h);
- TT VHTT và truyên thông (tuyên truyen);
- Lxu VT, KT.4
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