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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA 119! CHU NGHIA Vtt NAM 
THI XA C!YA LO Bc 1p — Ti' do — Htiih phtic 

Sô:d.-/KH-UBND Ci'ia Lô, ngàyj4s ththng  ILium  202/ 

KE HOCH 

Triên khai cong tác dam bão an toàn thirc phãm Têt Nguyen dan NhIrn I)in 

và müa L hôi Xuân 2022 trCn dia bàn thi xä Cüa Là 

Thirc hin Kê ho?ch so 806/KH-UBND ngày 24/12/2021 cüa UBND tinh 

Ngh An v vic Triên khai cong tác darn bào an toân thçrc phãrn Tét Nguyen dan 

Nhârn Dan vâ rn11a L hôi Xuân 2022 trën dia bàn tinh Ngh An, UBNI) iiij 

Cra Là ban hành Ké ho?ch trin khai cong tác dam báo an toàn thirc ph.m 1t 

Nguyen dan Nhâm Dan vâ müa L hi Xuân 2022 trên dja bàn th xä nhu sau: 

I. MC T!EU 

1. Mic tiêu chung 

Báo dam an thijc ph.m trong san xut, ch bin, ldnh doanh, nhp khu va sü' 

dçing thirc phim. Tang cu'àng kirn soát, x1r 1 vic san xut. kinh doanh thyc 

phârn giá, thijc phm kern chAt 1ucng, phOng chng ng dc thtrrc phâm trong dip 

Têt Nguyen dan Nhâm Dan vâ rn1a L hi Xuân 2022. 

2. Muc tiêu cu the 

- H?n ch tôi da các vli ng dc thi'c phtm trong dip Tét Nguyen dan Nhâm 

Dan và rnña L hôi Xuãn 2022. 

- Huy dng tôi da các kênh truyën thông ph bin các quy djnh càa pháp 1uIt 

an toãn thirc phArn cüng nhu' các kin thüc trong hra chpn. báo quán, ch hin vâ 

tiêu dung thirc phAm dn ngui dan. 

- Thành lap các doàn thanh tra, kiëm tra lien ngành ta cap th den cap phuông 

t.p trung vâo các nhórn san phAm tiêu thii nhiu trong dip  Tt, L hOi cO yu t 

nguy co cao, các lang ngh ch bin thirc phârn, các chc. cüa khâu là diem phân 

phi thixc phAm, dic bit là du mi cung cAp th'c phAm. 

I!. THO! GIAN VA PHiM VI TRIEN KHAI 

1. Thai gian: Tir 02/01/2022 den hët ngày 12/3/2022. 

2. Pham vi: Trên dia bàn toàn thi xa. 

III. NQI DUNG KE HOACH 

!. Hott dng truyên thông 



- Phô biên Re hoch triên khai Cong tác darn báo an toãn thyc phâm iCt 

Nguyen dan Nhâm Dan và müa L hi Xuân 2022 trën dja bàn toàn thj xà. 

- Huy dông các co quan truyn thông nhi.r Trung tarn Van hóa, the thao vá 

truyn thông thj xâ, trang web Cualo.vn, và h thông ba phát thanh t?i  các phuong 

tharn gia chin djch truyn thông v darn bâo an toàn thyc phrn, trao dOi sau 

rng giUa các nhà khoa hQc, nhà quãn l, nguOi san xut, kinh doanh và nguOi tiCu 

dting v san xut, kinh doanh thçrc ph.rn theo pháp 1u.t, däc biët tai thèi diem tiCu 

th thirc phm nhiu nhu dip  Tt Nguyen dan, các ! hi... Kjp thai cOng khai trCn 

phi.rong tiên thông tin dti chiing v cac t chirc, cá nhân vi phirn quy djnh v darn 

bào ATTP; Tuyên truyn rng râi và tICh circ Co VU các Co SY, Ca nhân, các dia chi 

san xu.t, kinh doanh các thirc phm an toàn dn vO nguOi tiêu diing. 

- Huy dng các to chirc doàn th chInh tr - xa hi flit cap thj den cip phuOng. 

da dng hóa các hInh thiitc, phrong tin truyn thông thIch hp d ph bin các ni 

dung cOa Lut ATTP, các van bàn quy phm phàp !ut cüa ChInh phO, các b. 

ngành và UBND các cp v ATTP và các tiêu chuân, quy chuân k thut, quv dlnh 

diu kiên ATTP và kiên thirc v ATTP; Kip thai cành báo cac nguy co mat v sinh 

ATTP trirc, trong và sau Têt Nguyen dan Nhârn dan và mOa L hi Xuàn 2022. 

- Co quan ThuO'ng trirc Ban chi dto lien ngành v ATTP thi xá chi do thyc 

hin tt cong tác thông tin cành báo các nguy Co gay mitt ATTP truOc, trong và 

sau Tt Nguyen dan Nhâm D.n và miiia L hi Xuân 2022. 

- Ni dung tuyên truyën truO'c. trong vâ sau Tët Nguyen dan và rnüa L hi 

Xuân 2022: 

+ Tuyên truyn các van bàn cüa pháp 1ut, chi do cüa ChInh phü. các van 

bàn lien quan dn cong tác quàn 1 ATTP, däc biêt chO môt sé van bàn nhu: Chi 

thj s 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 cüa Thu tuO'ng ChInh phü v vic tip tyc tang 

cuO'ng trách nhim quàn 1 cüa nhà nuâc v ATTP trong tInh hinh rnâi. Chi ihj s 

17/CT-TTg ngày 19/6/20 18 cOa Thu tung ChInh phü ye vic tang cuang chông 

buOn lu, gian l.n thuong mgi, san xut, kinh doanh hang già, hang kern ch.t 1ung 

thuc nhórn hang dupe phm, m phm, thrc phãrn chute nãng, ductc lieu và vi 

thuc Co truyn. Ch.n chinh hot dng quàng cào theo Chi th s 17/CT-TTg ngày 

09/5/2017 cOa Thu tung ChInh phü. Lut so 67/2020/QH14 ngày 13/11/2020 v 

vic sita dM, bO sung mt sé diêu cüa Lut Xit 1 VPHC. có hiu lijc thi hânh tilt 

ngày 01/01/2022. 

+ ip  trung tuyen truyen, nâng cao kiên thulrc, thai do.  thyc hành ye ATTP 

cho nguai san xuat, kinh doanh thijc phãrn và nguO'i tieu dung trong dp Tt dan 

toe, L hOi Xuàn; nëu cao vai trO, trách nhiërn cua UBND các cap, cilia nguOi quiun 



1, nguäi san xuât, kinh doanh và nguO tiêu dung trong vic báo darn chat lucmg 

ATTP theo quy djnh hin hành; Tuyên truyen chi si.r ding nguyen 1iu thçrc phäiii 

cO ngun gc xut xtr rO rang, ph gia thirc phãrn, ch.t h trV chC biên thyc pham 

duçc phép silt dyng, dUng 1iu lu'cmg, dUng d6i tucmg theo quy dnh trong san xuât. 

ch biEn thçrc phAm; diu kin bâo quãn thçrc phrn trong san xut Va kinh doanh 

(giô, chã, bánh chixng, bánh tét, bánh, milrt, ko Co truyên...). 

+ Tuyên truyn, ph bin các rnô hInh san xuk kinh doanh các san phãm. 

chui thirc phârn an toàn, quäng bá các san phArn, thirc phirn truyn thng cua cic 

dja phucing trên dja bàn thj xä; Tuyên truyn ye các hoit dng thanh, kiêrn tra, xü 

1 vi phrn và cong tác báo darn ATTP. 

+ Tuyên tmyn phOng ng&a ng dc ruvu trong dip  Tt (khong uông cOn 

cOng nghip, ru'çrn không rO ngun gc xuât xilr, khong bão darn ATTP, không 1irn 

dyng ruQ'u, bia trong ngày Tat, không silt dung ruQu ngârn vâi lá, r cay. phi:i tang 

dng vt không rO dc tInh hay ru9'u ngârn theo kinh nghim Ca nhân): Tuvt di 

không du'cic an n.m !, nm hoang dti k cá nrn rnàu tring, không hái nârn khi 

chua xOe mU, không an nirn dä bj dtp nat, ôi thiu. 

Dtc bit, các hoit dng truyn thông phài darn bâo cong tác phOrig chng 

djch Covid-19. 

2. Hoit dng thanh tra, kiêm tra lien ngành 

- Trin khai theo k ho?ch thanh tra, kirn tra v ATTP trên dia bn thi a 

näm 2022. 

- Thành lip các doàn thanh tra, kiêm tra lien ngành tilt cap th den c sO. MOi 

dai din Mt trn To quc cUng cp tham gia. 

- Yêu cAu các doàn thanh tra. kirn tra darn bão nang !çic và chuyCri mOn. 

nhiêm vu, chun bj sn các van bàn phãp 1l' lien quan, kt hp lAy niu xét nghiiii 

theo quy djnh. Kt hçip thanh tra, kim tra mOi và hu kiêm kt qua thanh tra, kiCrn 

tra tru'Oc do dâ thrc hiên. 

3. Hoit dng giám sat 

Giao phOng Y t& Trung tam t thành 1p doàn giám sat mi nguy 0 nhim 

di vOi các mt hang duçic silt diing nhiu trong djp Tét Nguyen dan và các L hi 

nhu' thjt và các san phAm tilt thjt, ni.rOc giái khát, bánh, mitt, keo... d kip thai cânh 

báo nguy co mat ATTP trong dip  truOc, trong và sau let cUng nhu rnilia L hi 

Xuân 2022. 

IV. KINH PHI THJ'C HIEN 
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- Kinh phi t11 các nguôn ngân sách nba ni.róc. 

- Kinh phi ciia dja phuo'ng các cp. 

- Kinh phi buy dng tü' các ngun hcip pháp khác. 

V. TO CHU'C THYC HhiN 

1. Co' quan cliii trI 

a) Cp Th/: UBND thj xã, Ban chi do lien ngành ATTP chi do thirc hin. 

b) Cpphu'àng: UBND các phuà'ng, Ban chi dto ATTP th'c hin. 

2. Co' quan phôi hyp 

- Cip thj: phóng Kinh t& phOng Quán 1 do thi, phOng Tài chInh - Kê hotch: 

Cong thj xã, Trung tam Van hóa, the thao và thông tin, phOng Van boa vá truvn 

thông,. 

MÔ các to chirc, doân the, quân chiiing: Uy ban MTTQ thj xä. Hi Lien hip 

phu nü' thi xà, Hôi nông dan, Thi doãn, Hi Ciru chin binh, ... tharn gia triën khai 

thuc hiên Kê hoach. 

- C.p phiRrng: Can cir ni dung hung din cOa UBND thj xä chi do, giám 

sat vic tuyên truyên, thrc thi pháp 1utt ye ATTP. darn báo các to chi'rc. cá nhn 

san xuãt, kinh doanh thrc phârn tuyt dOi chap hánh các quy djnh cüa pháp luãt 

trong qua trInh ch bin, san xut, kinh doanh thirc phâm; tãy chay các co sO' thii'c 

ph.m không dam báo v sinh, các san phâm thixc pham 6 nhirn. biCn chat. dOng 

thai th cáo các hành vi vi phim các quy djnh ciia pháp 1ut. 

VI. TIEN TRNH THU'C HIIN 

- UBND các phuing can cü Kê hoich nay dê t chirc chi do thii'c hin klp 

thO'i, có hiëu qua Cong tác dam bão an toàn thii'c phãm Têt Nguyen dan Nhâm Dan 

và müa Lê hi Xuãn 2022 trên dja bàn quán 1. 

- Trin khai truyên thông: Các dan vj, da phu'ang chü dng triCn khai cong 

tác truyên thông dam báo an toàn thirc phm Tét Nguyen dan và mOa L hi Xuân 

2022 dn các co s san xut, kinh doanh thirc ph.m vã ngu'äi tiéu dOng. 

- Triên khai thanh tra, kiêm tra: Các phOng, ban. ngành. doàri the vii UBNI) 

các phuOng chO dng thijc hiên ke ho ich thanh tra, kiêm tra tru'O'c. trong vii sau 'ICt 

Nguyen dan và mOa L hi Xuãn 2022. 

VII. BAO CÁO KET QUA 



Ao'i n/if,:: 

- EJBND Tinh (dê b/c); 
-Sàytë(dêb/c); 
- TT Thi üy, TT HDND Thi (dê b/c); 
- Thành viên BCD Thi xã ye ATTP; 
- UBND các PhuD'ng; 
- Luu: VT, UB. 

TM. UY BAN NHAN DA1N 
KT. CHU TICH 

PHO CHU TICH 

Hoàng Van Phiic 
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PhOng Y t có trách nhim hu'ó'ng dn các dja phu'ng, don vj thuc hiên K 

hoach và báo cáo k& qua thuc hiên, tng hcp, tham muu UBND thj xä van ban háo 

cáo Ban chi do lien ngânh ye ATTP tinh, Sä Y tê. 

1. Thô'i gian báo cáo 

Báo cáo cáa các dja phuang thixc hin theo rnu báo cáo kern theo. thi gian 

báo cáo nhu sau: 

- Dôi vi báo cáo nhanh kt qua thanh tra, kim tra tru'óc let Nguyen dáti 

Nhâm Dan gü'i truc ngày 16/01/2022. 

- Di vi báo cáo kt qua thirc hin cong tác dam báo an toàn thrc phâm iCt 

Nguyen dan Nhâm Dn gui truuc ngày 07/02/2022. 

- Di vui báo cáo kt qua thijc hin cOng tác dam báo an toàn thijc phârn mOa 

L hi Xuân 2022 gcri truuc ngày 08/3/2022. 

2. Do'n vi báo cáo 

- Các doàn thanh tra, kim tra lien ngành c.p th. 

- Các phOng: Y t, Kinh th 

- Trung tarn t thj xâ; 

- UBND các phuO'ng tng hcrp và báo cáo nhanh k& qua thanh tra. kiêm tra 

cüa cap phu'O'ng. 

3. HInh thñ'c báo cáo 

Bang van ban và email theo thO'i gian quy djnh. 

4. fJon v tip nhn và tong hç'p 

Báo cáo gui v UBND thj xà (qua phOng Y tê). 

Trën day là Kë ho?ch Triên khai cOng tác dam bao an toàn thtrc phâiii Tt 

Nguyen dan Nhâm Dan và màa L hi Xuãn 2022 trên dja bàn thj xà Cü'a LO. 

Các phOng, ban, ngành, doàn the va UBTD các phuàng can ci.r Kê ho?ch dC 

trin khai kjp tha, có hiu qua./. 
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