
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
THI XA CIA LO IJc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S: /KH-UBNID Cz'ca Ld, ngày tháng 01 nàm 2022 

KE HOACH 
Triên khai cong tác bão dam chat lu'çrng, an toàn thçrc phâm nông lam thüy 

san djp Têt Nguyen dan Nhâm Dan và mña L hii Xuân nãm 2022 

Thirc hin K hoach  s 806/KH-UBND ngày 24/12/2022 cüa UBND tinh 

Ngh An v trin khai cong tác dam bâo an toàn thirc phm Têt Nguyen dan 

Nhâm Dn và müa Lé hi Xuân näm 2022 trén dja bàn tinh Ngh An. UBND thj 

xä Càa Lô ban hành K hoach trin khai thuc hiên nhu sau: 

I. MIJC TIEU 

Bâo dam an toàn thirc phm trong san xut, ch bin, kinh doanh, nhp 

khu a s ding thirc phtm nông lam thUy san; Tang cumg kim soát, xir 1 vic 

san xut, kinh doanh thrc phm giâ, kern chat hxçmg, phông chng ng dc thirc 

phm trong dip  Têt Nguyen dan Nhâm Dn và müa L hi Xuân näm 2022. 

II. MTJC TIEU CU  THE 

- Hn ch ti da các vij ng dc thirc phâm trong dip  Têt Nguyen dan 

Nhâm Dan và müa L hôi Xuân nãm 2022. 

- Tang cung tuyên truyn, ph bin, hurng din, giám sat các t chIrc, cá 

nhân san xut, kinh doanh thirc phm nông lam thUy san tuân thu day dü các quy 

djnh dam báo v sinh, an toàn thirc phm; huâng dn ngui dan nhcn bi& san 

phm có nguôn gôc xuât xir rô rang, dam bâo cht lu'çing an toàn thirc phrn,...; 

dy mtnh cOng tác gii thiu, quâng bá san phm, dja chi ban san phm chit 

lucmg, an toàn d ngi.thi tiêu dung bit, 1ira ch9n. 

- Tang cumg thanh tra, kim tra lien ngành tiir cp tinh dn cp huyn, cp 

xa, tp trung vào các nhóm san phm tiêu thii nhiu trong djp T& và L hi có 

yu th nguy cci cao, các lang ngh ch bin thirc phrn nông lam thUy san, chç 

du mi và các cira hang kinh doanh thirc phm nOng lam thus' san. 

III. NQI DUNG THTC HIIN 



1. Hoit cIng truyên thông: 

a. N3i dung truyn thông: 

- Ph bin k hoach  trin khai cong tác bào dam an toàn thirc phm nông 

lam thüy san dip  Tét Nguyen dan Nhâm Dan và müa L hi Xuân näm 2022 trên 

dja bàn thj xã. 

- Huy dng các co quan truyn thông nhu Trung tam Van boa Th Thao & 

Truyn thông thj xã và h thng ba phát thanh các phuô'ng tham gia chin djch 

truyn thông v bào dam an toàn thirc phm, trao di sâu rng gitta các nhà quãn 

l, ngithi san xut, kinh doanh và ngithi tiêu dung v san xut, kinh doanh thirc 

phm theo pháp 1utt. 

- Huy dng mçi ngun lirc, phi hçip các t chüc doàn th chInh trj - xã 

hi, da dtng hoá các phucmg thirc, phuo'ng tin truyn thông thIch hçp d ph 

bin các ni diing cüa Lut An toàn thirc phm và các van bàn quy phm phát 

lut cüa ChInh phü, các B, ngành và UBND các cp v an toàn thirc phm. Dy 

mtnh tuyên truyn trên các phixong tin thông tin di chñng; tp trung vào các 

quy dnh, quy chun k5 thut v san xut, kinh doanh nông lam thus' san an toàn 

cüng nhu các quy djnh v xü pht hành chInh, xü pht hInh si,r di vi các hành 

vi vi phm quy djnh v an toàn thirc phm theo quy djnh cüa pháp lut, dc bit 

chü môt s van ban nhu: 

+ Chi th so 1 7/CT-TTg ngày 13 tháng 4 nàm 2021 v vic tip tiic tang 

cithng trách nhim quân 1 nhà nuó'c v an toàn thirc phm trong tInh hInh mói. 

+ Lut s 67/2020/QH14 ngày 13/11/2020 ye süa dôi, bô sung mt so diêu 

cüa Lut Xir 1 vi phtm hành chInh, có hiu 1irc thi hành tr ngày 01/01/2022; 

+ Nghj dnh so 15/2018/ND-CP ngày 02/2/2018; Nghj djnh s 115/2018/ND-

CP ngày 04/9/2018 cüa ChInh phü quy djnh xfr pht vi phm hành chInh v AYFP; 

+ Nghj dnh s 98/2020/ND-CP ngày 26/8/2020 cüa ChInh phü quy dnh 

xir phat vi phm hành chInh trong hoat dng thuong mi, san xut, buôn ban 

hang giã, hang cm và bào v quyn igi ngu?i tiêu dung. 

- Tuyên truyn nâng cao kin thüc, thai d, thirc hành theo các quy djnh 

cüa nhà nithc trong vic buôn ban, sir ding thuc BVTV, phân bón, thuc thñ y 

và thuc an chan nuOi trong trng tr9t, chän nuôi,...; chi su dng nguyen Iiu có 



ngun gc, xut xir rô rang, ph gia thrc phm, cht h trq ch bin duçic phép 

sir diing, dung 1iu luçmg, diiing di tuçmg theo quy djnh trong san xut, ch bin 

thirc phm nông lam thus' san; Tuyên truyn, hithng dn cho ngi.thi tiêu dung 

cách nhtn bit và sir dung các thirc phm nông lam thus' san an toàn, không si'r 

diing các san phm thrc phm không rô ngun gc, có du hiu ôi thiu, mc, 

hông. 

- Tuyên truyn ph bin các mô hInh san xut, kinh doanh, các san phâm, 

các chui thirc phm an toàn, các san phâm truyn théng cüa da phuo'ng nhm 

quáng bá, khIch 1 san xut san phm thrc phm an toân, mang dtm net truyn 

thng, dtc san dja phuang,... 

- Tuyên truyn v các hott dng thanh, kim tra, xir 1 vi phtm vâ cong tác 

dam bão an toán thirc phm nông lam thüy san; Lam rO vai trô, trách nhim cüa 

chInh quyn các cp, cüa ngixô!i quân l, ngui san xut, kinh doanh Va ngtri 

tiêu dung trong vic báo dam an toàn thrc phm nông lam thüy san. 

- Hang tun, cong khai các t chirc, cá nhân bj vi phm hành chInh v an 

toân thirc phm nhm cânh cáo, ran de, ngãn chn các hânh vi san xut, kinh 

doanh thirc phm trái pháp 1ut. 

b. Các kênh truycn thông: 

- Kênh truyn thông dti chüng: Trung tam Van hóa Th thao và Truyên 

thông dành nhiu thôi gian, thxi luçmg, bài vi& tuyên truyn v an toàn thirc 

phm. Dc bit, phát huy h thng dâi truyn thanh các phu'ing d tp trung 

chuyên tái Thông dip "An toàn thrc phâm Tét Nguyen dan Nhâm Dtn và müa 

L hi Xuân nãm 2022". Vi& bái ph bin v an toàn thirc phm Têt, l hi. 

- Các kênh truyn thông khác: bang - ron, khu hiu, hithng dn c th 

bang cách "cam tay chi vic". 

Dc bit, can buy dng sir htr&ng üng tham gia cña các t chü'c, cá nhân 

doanh nghip san xut, kinh doanh thirc phm vâ các t chuc, doàn th bâo 

quyn igi ngui tiêu dung cüng tham gia vào các hot dng truyn thông, tuyên 

truyn dam bão an toàn thrc phm Tt Nguyen dan Nhâm D.n và müa L hi 

Xuân nãm 2022. 



Yêu cu tt cã các hot dng truyn thông phâi bão dam tuân thñ tuyt dM 

v các quy djnh phông chng djch bnh Covid-19. 

c. Khâu hiu cáa d1t  tuyên truyn dam bão an bàn thrc phtm TII 

Nguyen dan Nhâm Din và màa Lê h3iXuân nàm 2022 

- Các cp chInh quyn tang cuèng thanh kim tra, xir 1 nghiêm các co s 

vi phm v an toàn thirc phAm. 

- Các Ca s& san xut, kinh doanh thirc phm: Thirc hin nghiêm các quy 

djnh cüa pháp lut v ngun gc nguyen lieu, diu kin v sinh Ca s, trang thit 

bj phiic vii san xut, ch bin, kinh doanh thrc phm. 

- Tuyt di không san xut, kinh doanh thirc phAm giá, không an toàn; 

không sfr diing phm màu dc hi, các chit phi gia, hóa cht ngoài danh miic cho 

phép d san xut, ch bin thirc phm. 

- VI süc khoê và phát trin bn vcmg, hAy sAn xut ra nhU'ng sAn phm 

thirc phm cht liiçmg, an toàn. 

- Nguôi tiêu dung: Chi mua và sü diing các sAn phm thirc phm có ngun 

gc, xu& xur rO rAng, kim tra k nhAn mac, bAo quAn tt thirc phm. 

- Không sir dirng thirc phm dA ôi thiu, mc hông. 

- Mi nguôi tiêu dung hAy là mt giAm sAt viên, du tranh vth các hành vi 

vi phim an toàn thirc phm. 

- BAo dAm an toàn thirc phm djp Tt, müa l hi là trách nhim cüa chInh 

quyên các cap. 

- Không 1m dung ruqu, bia d Tt Nhâm Dtn tr9n niêm vui. 

- Không ung ruçiu khi không biêt rO ngun gc, xuât xr sAn phm. 

- Tuyt dôi không An nâm 1, nm hoang dai,  nm non chua xôe mu và 

nm dA bj dp nat, ôi thiu. 

- DAm bAo an toàn thirc phm, dAm bAo dinh duong dy dü d tAng cuô'ng 

süc khôe, phông chng dch bnh. 

2. Hoat Uing thanh tra, kiêm tra; 

- ThAnh 1p các DoAn thanh, kiêm tra chuyên ngAnh theo chirc nAng, nhim 

vii ducic phAn cong trin khai thanh, kim tra theo linh virc quAn J'i 



- Di tuqng thanh tra, kim tra chü yu là các cci s& chãn nuôi, trông trot, 

nuôi trông có quy mô ttp trung; các CG sâ giêt mô gia siic, gia cam; các Ca SY san 

xut, ch bin, kinh doanh, nhp khu thrc phm nông lam thu san. Tp trung 

vào nhItng ca sâ san xut, kinh doanh các mt hang thirc phm duçc sir dirng 

nhiu trong djp T& và các L hi nhii thjt và san phm tir thjt, thus' san và các 

san phm tü thüy san, rau, cü, qua..... 

- Kt hçp thanh tra, kim tra mâi vi hu kim kt qua thanh tra, kim tra 

truôc do dã thirc hin và kt hçip ly mu khi cn thik. 

IV. TO CH11C THUC HI1N 

1. Phông Kinh t 

- Tang ci.thng cong tác kim tra và giám sat các co sO' san xut, kinh doanh 

thrc phm nông nông thüy san trên dja bàn thj xA. 

- Hithng dan, t chirc k cam k& san xuât an toàn và thirc hin kiêm tra 

các ni dung dã cam kêt theo Thông tu so 17/201 8/TT-BNNPTNT cho các ca sO' 

san xutt kinh doanh không thuc din cp Giy chirng nhn ca sO' dü diu kin 

an toàn thirc phm. 

- Tng hcip, báo cáo kt qua thirc hin dung mu báo cáo và thO'i gian theo 

quy djnh. 

2. Trung tam dch vii Nông nghip thl xã 

- Xây thing k hoich và các ni dung tp hun, tuyên truyn d huO'ng dn 

ph bin kin thirc san xut an toàn thrc phm dn tn nguO'i dan. Xây dirng các 

mO hInh trInh din các tin b k thuât, üiig dçing cOng ngh cao lam ca sO' khoa 

h9c và thirc tiên dê mO' rng san xut các nãm sau. 

- Ltp danh mlic, quy trInh sO' dung các 1oü thuc bào v thirc vt dtc trj 

phông trO' mt s loii sâu hii chInh d khuyn cáo cho nông dan th%rc hin. 

3. D ngh MTTQ thi xä và các to chü'c doàn the 

Phi hçip vO'i UBND thj xã dam bão cht ltrçmg, an toàn thirc phm nông 

lam thüy san. Vn dng các cp hi và hi viên thirc hin tM các bin pháp, giài 

pháp k5' thuât, thai d, thrc hành theo các quy djnh cüa nhà nithc trong vic dam 

bâo ATTP trong nông lam thüy san; nhân rng các mô hInh san xut, kinh doanh, 

thirc ph.m an toàn, các san phm truyn thng cüa dja phuong nhm quáng bá, 



TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU T!CH 

VO Van Hñng 

khIch l san xut san phm thuc phm an toàn, mang dm net truyn thng, dc 

san cüa dja phrnng,... 

4. Trung tam Van hóa Thông tin và truyn thông thj xã 

Dành thi luçing cho cong tác tuyên truyn, phô bin các ni dung cüa 

Lut ATTP và các van bàn quy phm pháp 1ut cüa ChInh phü, các B, ngành và 

UBND các dtp v ATTP. Dy mnh tuyên truyn trên các phuang tin thông tin 

dai chi.iing, tp trung vào các quy djnh, quy chun k9 thut v san xu.t, kinh 

doanh nông lam thüy san an toàn cüng nhu các quy djnh v xir pht hành chInh, 

xir phtt hInh s1r di vi các hành vi vi phtm quy djnh v ATTP theo quy djnh cüa 

pháp lut. 

5. U ban nhân dan các phirrng 

- Tang cuè'ng cong tác tuyên truyn, phô bin các quy djnh cüa pháp 1ut 

v ATTP cho các ca si san xut, kinh doanh trén dja bàn; tuyên truyn, hithng 

dn ngithi tiêu dung bit 1ira ch9n thrc phm an toàn; dành nhiu thi luçing 

tuyên truyn v ATTP trén dài truyn thanh phii?mg. 

- T chirc thng kê 100% các co s& san xuât, kinh doanh nông lam thüy 

san trên dja bàn quãn l; k cam kt san xut an toàn và th?c hin kim tra các 

ni dung d cam kt theo Thông tu s 17/201 8/TT-BNNPTNT. 

Trén day ia ni dung k hoch hành dng dam báo an toàn thirc phm 

trong lI'nh vrc nông nghip trên dja bàn thj xà nãm 2021, UBND thj xâ yêu cu 

Chü tjch UBND các phumg, Thu trithng các phông, ban, dan vj lien quan thirc 

hin t& các ni dung trên./ 

Nyi n/ian: 
- Si NN và PTNT Ngh An (b/c); 
- TT Thj Uy, TT HDND thj xã (b/c); 
- Chü tjch UBND thj x(b/c); 
- MTTQ và các doàn the (P/h); 
- Truâng các phOng, ban (T/h); 
- UBND các phu&ng (T/h); 
- TT VHTT Va truyên thông (tuyên truyên); 
- Luu VT, KT. 

- 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-01-19T15:32:00+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-01-19T15:32:04+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-01-19T15:32:11+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




