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KE HOACH
Triên khai "Tháng hành dng vi an toàn thrc phflrn" näm 2021
Thirc hin Ké hoch s 146/KH-UBND ngày 24/3/202 1 cüa UBND tinh Ngh
An v vic trin khai "Tháng hânh dng vi an toàn thirc phm" ntm 2021 UBND th
xâ ban hành K hoch trin khai "Tháng hành dng vi an toàn thrc phm" nãm 2021
nhu sau:
1. CHU BE "THANG HANH BONG" NAM 2021: "Barn bão an toän
thy'c phm, phông ngà'a ng dc thirc phâm trong tInh hInh bInh thu*ng rnó'i"
II. MJC TIEU
1. Tang ci.rng cong tác thông tin, truyn thông chInh xác kjp thO'i, toàn din,
cO trách nhiêm, trung thirc các van dé lien quan den an toàn thirc phâm nhäni de cao
vai trO, trách nhim cüa các doanh nghip trong vic thirc thi pháp 1ut ye an toàn
thrc phâm.
2. Nêu cao vai trO cüa chInh quyn các cap, các CG quan quán l, t chirc x hi
và sir giám sat cüa ngui tiêu dung dOi vi vic tuan thu pháp 1ut ye an toàn thijc
phâm và giám thiêu ng dc do tiêu dung thçrc phâm khong an toàn cüa các cá nhân
tO chirc san xuât, kinh doanh thi:rc phâm; kjp thai xcr 1 các six CO mat an toàn thirc
phâm (nëu xãy ra trên dja bàn quãn l).
3. Tang cung cOng tác thanh tra, kim tra bão dam an toàn thijc phâm ti c
sâ san xut, kinh doanh thixc phim, dic bit ti các co' si kinh doanh nhO lé, các lang
ngh. Xü 1 nghiêm các t chtrc, cá nhân san xu.t, kinh doanh, quàng cáo thçrc thârn
khong darn báo an toàn, khong rO ngun gc xut xir, hang giã, hang 1u, hang nhái;
Tang cIthng vai trO giám sat cüa các Co quan quãn 1', tO chirc xà hi và ngui tiêu
dung di vó'i vic thi,xc thi pháp 1ut v an toàn thixc phm cüa các cá nhân, Co sO' san
xu.t, kinh doanh thçrc phm.
III. THfl GIAN VA PHiM VI TRIEN KHAI
- ThO'i gian: 15/04/202 1 den 20/5/202 1.
- Pham vi trin khai: Trên phm vi toàn thj xä.
IV. CAC HOAT BQNG
Tháng hành dng vi an toàn thrc phtm" näm 2021 là diem nhân quan
trong trong näm, tao nên dGt cao dim, phát dng mOt chin djch truyn thông
tuân thu các quy djnh pháp 1ut v an toàn thi,rc phârn trong các hot dng san
xut, kinh doanh, quãng cáo thirc phm; Giãm thiêu các hành vi vi pham ye quáng
cáo thuc phrn; chCi dng phOng ngü'a 0 nhirn thçrc phrn, han ché tOi da ng dc

thrc phãm, dtc bit là các vii ng dc thirc phrn nhiu ngui mc do sir ding san
phm thrc phtm không an toàn.
Gän trách nhim cüa UBND các cp dé tp trung sir chi do và b trI ngun hjc
cho Cong tác an toàn thirc phm; nâng cao hiu qua sir phi hp giü'a chInh quyn
da phuang và các doàn th chInh trj xä hi trong dam bão an toàn thçrc phm; Phát
huy thrc trách nhim vOi cong dng cua Ca nhân, to chcic san xut kinh doanh,
ngu'i tiêu dung di vOi cong tác bão dam chAt Iu'cng v sinh an toàn thixc phâm.
VOi chü d chInh cüa näm 2021 nhr d1 nêu, các hoat dng chInh duçic triên
khai nhix sau:
1. To chIic triên khai.
1.1. Tai thl xã: Can cr vão din bin thirc tê cüa djch bnh Covid -19 t?i dja
bàn giao PhOng Y té tham muu UBND thj xã tiën hành triën khai "Tháng hành dng
vi ATTP" näm 2021 dam bào phii hcip vi tinh hInh thirc tin.
1.2. Tii các phur&ng: UBND các phu?ng can cir vào din bin thirc t cUa
djch bnh Covid -19 trên dja bàn d t chirc (h5i ngh/ hoc lephót d5ng hoäc hInh
thi'rc khác) , ph bin cong tác trin khai "Tháng hành dng vi an toàn thçrc phiim"
trên dia bàn.
Thô'i gian: Ti'ir ngày 1 5/4/2021 den 20/4/2021
2. Triên khai chin djch truyn thông bão dam an toàn thic phâm
PhOng Y t phi hcp vi các phông, ban, ngành, dan vj lien quan, UBND các
phu'à'ng t chirc tuyên truyn trên các phuang tin thông tin dii chiing, báo dài, t
chirc các bui t9a dam, nói chuyn chuyên d v an toàn thirc phAm. Phát huy hiu
qua h tMng ba truyn thanh tti các phuOng tham gia tuyên truyn an toàn thirc
phAm.
Cong khai các ca sâ, cá nhân bj pht vi phm hành chInh v an toàn thrc phAm
nhm cánh cáo, ran de, ngan chn các hành vi san xuAt, kinh doanh thirc phArn trái
pháp 1ut.
2.1. Dôi ttrqng u'u tiên truyn thông:
- ChInh quyn CáC câp
- To chuc, cá nhân, san xuAt, kinh doanh thrc phâm
- Ngui tiëu dung.
2.2. Ni dung truyên thông
- Tuyên truyn, vn dng, hung dn cách san xuAt, kinh doanh thçrc phAm an toãn,
diu kin v sinh, cci s, trang thit bj, diing ci sa ch, ch bin thirc phAm, v sinh cá
nhân trong vic phông ngüa 0 nhim thijc phAm và các bnh truyn qua thuc phAm.
- Tuyên truyn, ph bin, tang ci.r6ng nhn thüc, lam rO trách nhim cüa ngui san
xuAt, kinh doanh và ngithi tiéu dung trong vic báo dam an toàn thirc phAm theo quy
djnh cüa pháp lut.
- Tang cu6ng tuyên truyn ph bin các mO hInh san xuAt, kinh doanh các san
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- Tang cumg tuyên truyn pM bin các mô hInh san xuAt, kinh doanh các san
phm, chui thirc phAm an toãn ,các san phm truyn tMng, dc san cüa Tinh, thj xâ
Cira Là... nhtm quãng bá khIch 1 san xuAt, san phAm thrc phm an toàn.
- Tuyên truyn, pM bin vn dng ngui tiêu dung 1a chçn và si.r ding thirc phm
dam bâo an toàn, nói không vOi thirc ph.m giá, thiic ph.m kern chAt Iucmg.
- Giri tin bài v hott dng trin khai Tháng hành ctng ti dja phwng d dang trén
website cüa Thj xa.
2.3. Các kênh truyn thông.
- Kênh truyn thông di chüng: T chtrc chin djch truyn thông v bào dam
chAt lu'ccng, v sinh an toàn thijc phArn; Huy dng các phuang tin thông tin truyn
thông dong trên dja bàn tham gia nhm tio lan song m?nh me, rng khAp và dn tn
ti1ng hi,cirn dan cu, ti'rng ngui dan.
- PMi hcip vi các Co quan báo chI thông tin dn ngu?iii dan k& qua thanh tra,
kim Ira v an toàn thirc phAm, trong do cong khai ten các co sO' thirc phArn không
dam báo an toàn và ton vinh các Co sO' san xuAt kinh doanh thirc phArn dam bão an
toàn.
- PMi hcip vâi Uy ban rnt trn T qMc thj xä, các t chü'c xà hi, các phuong
tin truyn thông thIch hcp d pM bin kin thirc, giáo dc pháp lut v an toàn thirc
phAm, các van bàn quy phm pháp 1ut, các tiêu chuAn quy chuAn, quy djnh diu kin
an toàn thçrc phAm và kin thirc khoa h9c v an toàn thirc phArn, tác hui cüa thrc
phAm không an toàn; tuyên truyn vn dng nhân dan trong vic t giác cac co sO' san
xuAt. kinh doanh thrc phAm không dam bão an toàn dn các co quan chrc nang.
- Huy dng các ngMn lçrc, hInh thirc, phuong tin truyn thông thIch hqp d
giáo dic, pM bin các ni dung cüa Lut an toàn thirc phAm, các van bàn pháp lut,
van bàn huo'ng dn cOa ChInh phü, cüa các cAp, các ngành v ATTP, các tiêu chuAn,
quy chuAn, quy djnh diu kin an toân thixc phAm và kin thirc khoa h9c v ATTP,
tác hii cüa thirc phâm không an toàn. Kjp thai cành báo nguy co mAt an toàn thirc
phâm trong dçit Tháng hãnh dng cQng nhu trong müa he.
- Khuyn khIch các doanh nghip, h gia dmnh san xuât kinh doanh, ch biên
thrc phArn, các khu dan cu, treo bang ron khAu hiu tuyên truyn v an toàn thçrc
phArn trong "Tháng hành dng" närn 2021
3. Hoit t1ng thanh tra, kim tra lien ngành trong Tháng hanh dng vi an
toàn thrc phãm nàm 2021.
- Trin khai K hoch s 30/KI-I-UBND ngày 05 tháng 03 näm 2021 cUa
UBND thj xã Cüa Là ye vic Thanh tra, kiêm tra lien ngành ATVSTP trên dja bàn thj
xa Cira Là nãm 2021.
- Thành 1p doàn thanh tra, kim tra lien ngành tü cAp thj xä dn cAp phuO'ng;
X l nghiêm các t chüc, Ca nhàn san xuAt, kinh doanh, quãng cáo thl/c phAm

không dam bão an toân, thuc ph.rn khong rO ngun gôc xut xü', hang giã, hang Iâu.
hang nhái.
- Miii

Uy ban Mt trn T quc cüng tharn gia theo chuang trInh phi hcp.

- Yêu ctu các Doàn thanh tra, kim tra dam bão näng 1irc và chuyên mon
nhim v. chun bj sn sang các van ban pháp 1" lien quan, kt hçp 1y mu xét
nghim theo quy djnh. Kt hcp thanh tra, kim tra mâi vi h.0 kiêrn kt qua thanh
tra, kim tra truOc do dã thçrc hin.
4. Hot dng giám sat.
Giao Trung tam y th thj xa phi hcip vOi UBND các phung thành 1tp doàn
giám sat an toàn thirc phâm t1i các Co s kinh doanh djch vii an uông vã thrc an
du'ng pho djp Tháng hânh dng näm 2021. Tiên hành mua mâu giám sat môi nguy ô
nhim dôi v1i các mt hang ducc sir ding nhiêu nhu thjt và các san phâm nit thjt, bia,
ruçrn, con vá do uông CO con, nuâc giâi khát, bánh, mü't, ko rau, cü, qua, phii gia
thijc phâm...
5. Tài 1iu:
- Dia CD ting: Thông dip cUa Tháng hành d5ng näm 2021.
- Dia hinh: Thông dip cüa Tháng hânh dng nam 2021.
V. KINH PH TRIEN KHAI
- Nguôn kinh phi du'çc h trq cüa UBND Thj xa;
- Kinh phi huy dng tü' các ngun hp pháp khác.
VI. TO CH'C TRIEN KHAI
1. Co quan chil trI
1.1. Tçii Tlij xã:
- Ban chi dao lien ngành thj xä v an toàn thxc phm (phOng Y
thuà'ng tr1rc).
1.2. Tçii các p/iwàng:

th là co' quan

- Ban chi do lien ngành v v sinh an toàn tIc phm các phung
- Co quan thung trirc: Tram Y t

phung.

2. Co quan phi hqp
Các phOng ban ngành lien quan: PhOng Kinh té, PhOng Van hóa-TT. PhOng
Giáo due và Dào tao, Tài chinh K hoach, Thanh tra thi xâ, COng an, Trung tam Van
hOa, Th thao vã Twyn thông thj xà và các th chrc có lien quan can cit theo chitc
näng, nhim vu phi hGp trin khai Tháng hành dng ATTP näm 2021.
3. Mt trn to qu6c Th xii vii các ti chIrc doin th
Can cit theo chite näng, nhim vii duc giao và quy ch phi hp dê trién
khai Tháng hành dng an toàn v sinh thirc phm nàm 2021 dat kt qua cao.
VII. TIEN TRNH THIYC HIN VA BAO CÁO KET QUA

1. Xãy d'ng k hoch "Tháng hành cIng vi an toàn thiyc phâm" näm 2021
vã phân cong t chirc trin khai thirc hin.
Tti Thj xä:
-

Tnràc ngày 05/04/202 1

T?i các phung:

Truórc ngày 10/04/2021

Cap phát tài 1iu:

Truâc ngày 10/04/202 1

Trin khai chin djch tuyên truyn:

Tü 05/04 dn 15/05/2021.

- Tt chtrc L phát dng, Hi nghj, Hi tháo và các hinh thirc phii hcip khác: TCr
15/04 den 20/04/2021.
-

T chtrc thanh tra, kim tra:

Tir 15/04 dn 1 5/5/2021.
Trtxâc ngày 20/05/2021.

Báo cáo, tng kt:

2. Do'n vi báo cáo.
- Các doàn thanh tra, kim tra lien ngành cap thj.
- Các PhOng, ban, ngành và t chiirc chInh trj - xà hi cAp thj là thành viên Ban
chi do lien ngãnh ATTP thj xâ,
- UBND các phuing báo cáo kt qua thanh tra, kiêm tra cüa cap phu'ng.
3. ThOi gian và hinh thirc báo cáo:
Bang v.n bàn và qua Email trtrOc ngày: 20/5/202 1
4. Do'n vj tip nhn và tong hcp báo cáo
Báo cáo các phOng, ban, nganh, dcin vj và UBND các phumg gui ye UBND
thj xâ ( qua Phông Y th), Email: chungvui7583@gmai1.com
Trên dày là k hoch trinkhai"Tháng hành dng vi An toàn thirc phAm" näm
2021. UBND thj xã Ci:ra LO yêu cau các phOng, ban, ngành, dGn vj cap Thj lien quan,
I:Jy ban nhân dan các phi.rmg trin khai thirc hin./.
J'Io'i n/ian:

- UBND Tinh (dê b/c);
- Sâ y tê (dê b/c);
- TT Thj üy, TI HDND Th (de b/c);
- Ihành viên BCD Thi x ye ATTP;
- UBND các Phu'ông;
- Liru: VT.
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