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So: IKH-UBND Ci'ca Ld, ngày tháng 4 nãm 2022 

1iE HOACH 
Triên khai "Tháng hãnh dng vi an toàn thyc phfim" 

tai tlii xä Cü'a Là nãm 2022 

T1c hin k ho?ch s 211/ KH-UBND ngãy 30/3/2022 cCia UBND tinh 

Ngh An v vic trin khai "Tháng hânh dng vi An toàn thi'c phârn" tinh Ngh 

An nãrn 2022. UBND thj xã Cira Là ban hành Kê hoicIi triën khai "ThOng hành 

thng vi an toàn thirc phrn" nãm 2022 nhu sau: 

I. CHU nE "THANG HANH BONG VI AN TOAN THU'C PHAM" 
NAM 2022: 

"Tip tt,ic nãng cao vai trO, trOch nhirn cüa nguô'i sOn xuãt, kinh 

doanh và tiêu dung nông sOn thi,i'c phãm trong tInh hlnh mói" 

II. MJC TIEU 

1. Tang cung cong tác thông tin, truyn thông chInh xOc kp thai, toOn 
din, có trOch nhirn, trung thi'c cOc vOn dé lien quan den an toOn th'c phOrn 
nhamde cao vai trO, trách nhim cüa cOc doanh nghip trolig vic thijc thi phOp 
1ut ye an toOn thirc phâm. 

2. Nêu cao vai trO cOa chInh quyn cOc cp, cOc Ca quan quOn 1, t chüc 
xO hi vO sir giám sOt cOa ngui tiêu diing dôi vó'i vic tuOn thu phOp 1uIt ye an 
toOn thirc phârn vA giOm thiêu ng dc do tiCu diiing thçrc phOm khOng an toOn 
cüa các cO nhOn to chiirc sOn xuOt, kinh doanh thi'c phOrn; kjp thai xü' 1 cOc sij 
cô mat an toOn thii'c phârn (nêu xOy ra trên dja bOn quOn 1). 

3. Day mnh cong tOc thanh tra, kiém tra, giOm sOt bOo dOrn an WOn tic 

phm ti co' s sOn xut, kinh doanh thijc phârn, dtc bit ti cOc Co' So' SO' sOn 

xut kinh doanh : khOch sin, nhà hOng, Ca s djch yin  On ung, cOc lOng 

ngh....Xir 1 nghiêm COC t chirc, cO nhOn sOn xut, kinh doanh, quOng cao thu'c 

thm không dOm bOo an toOn, thông rO ngun gc xuãt xü, hOng giO, hOng 1u, 

hOng nhOi; TOng cu'?img vai trO giOm sOt cua COC CO quan quOti 1, tO chác xO hi 

vO ngu'à'i tiêu dàng di vi vic thlntC thi phOp lult ye an toOn thi'c phâm cua cOc 

cO nhOn, co' sO' sOn xut, kinh doanh thlnl'C phãm. 

4. Tang cu'O'ng xr 1' COC hOnh vi vi phm cac quy djnh v an toAn thirc 

ph.m vO giOm thiu cOc vii ng dc do tiCu dung thinic phâm khOng an toOn. 

III. THOI G!AN VA PHAM VI TRIEN KHAI 



- Thñ gian: 15/04/2022 dn 15/5/2022. 

- Pham vi triên kbai: Trên pham vi toàn thi xã. 

IV. CAC HOiT BQNG 

"Thang hành dng vi an toãn thrc phâm" näni 2022 là diem nhãn quan 

trQng trong näm, to nên d9t cao dim, phát dng mt chin djch truyn thông 
tuân thu các quy djnh pháp 1ut v an toãn thrc phãm trong các ho.t th)ng 
san xut, kinh doanh, quáng cáo thirc phtm; Giám thiu các hành vi vi pham 

v quãng cáo thirc phâm; chü dng phOng ngl'a ô nhim thi'c phãm, Iin ch 

ti da ng d. thrc phim, dlc bit là các vi ng dc thi'c phuiii nhiu ngLrà,i 
rnic do sr ding san phâm tic phâm khOiig all toàn. 

Gin trách nhim cüa UBND cip phuà'ng d tp trung sii clii dio và b in 

nguôn 1ic cho cOng tác an toàn thiic phâm; nàiig cao hiu qua sr phi hçp giüa 

chInh quytn a dja phuo'ng và các doàn th chInh trj xâ lii trong dam hio an 
toàn tIiic phAm; Phát buy thüc trách nhirn vó'i cong diig cOa cá nhän, to 
chrc san xutt kinh doanh, ngu'Oi tiêu diing di vói cong thc bão diim cliit lmyng 

v sinh an toãn thic phmni. 
Vói chü d chInh côa nini 2022 nhu' di nêu. các hott dng chInh dtxçc 

triii khai nbLr saL!: 

1. To cht'ic triên khai. 
1.1. Tai thi xä: Can cü vào din bin thuc tê ciia dich hênh Covid -19 tai 

dja bàn giao PhOng Y tê thani muu UBND thj xI tin hânh mien khai "Tháng 
hành dng vi ATTP" näm 2022 dam bão phi hqp vói tInh hInh thirc tin. 

Phôi hp'p BCDLNATTP tinh, Clii cuc ATTP tinih to chá'c L phát dçng 

'Tháng hành dng vi ATTP" ham 2022 quy mO cap tinh tii Quãng truOng BInh 
Minh thi xa Cüa Lô; 

1.2. Tii các pliuông: UBND các phiRrng can ci1 vão din bin thirc t 
cüa djch bnh Covid -19 trén dja bàn d t chrc (h5i ;igli/ hoIc ìé phái diig 

hoác hmnh thic k1iác, pM bin cong tác trin khai "Tháng hành diig vi an moan 
thy'c phãiii" trCii dja bàn. 

ChuAn bj 1irc lu'p'ng và cóc diêu kin thani gia L phtt dng "[hang hành 
dng vi ATTP" nàm 2022 quy mO cap tinh ti Quáng truôiig BInh Miiih: 

2. Triên khai chiên djch truyên thông bão darn an toãn tlirc phãrn 
Các phOng: Y t& Kinh t, PhOng van hóa và thông tin chu ti-I pMi hpp vâi 

các phOng, ban, ngành, don vj lien quan, UBND các phuàng to chüc tuyCn 
truyên trCn các phuang tin thông tin di chung; phát huy hiu qua h tMng  ba 
truyn thanh t?i  các phu'Ong tham gia tuyCn truyhi an toàn thi'c phãiii. 



Cong khai các ca sO', Ca nhân bj phçtt vi phtm hành chInh v an toàn thi'c 

phârn n1m cãnh cáo, ran de, ngán chn các hành vi san xut, kinh doanh thu'c 

phârn trái pháp luãt. 

'T chiirc các bui toa darn, nOi chuyn chuyên d v an toân thrc phrn. 

2.1. Bi tu'Q'ng u'u tiên truyên thông: 

- ChInh quyn các dip; 

- To chi'c, cá nhân, san xuit, kinh doanh thixc phirn 

- Ngu'O'i tieu dàng. 

2.2. Ni dung truyn thông 

- Tuyên truyn, vn dng, huo'ng dn each san xuk kinh doanh thu'c phrn an 

toàn, diêu kin v sinh, CO So', trang thit bj, ding ci so' ch& c1l bin thi'c phãrn. v 

sinh Ca nhân trong vic phOng ngra ô nhiêrn thrc phàrn Va CC bnh truyn qua 

thire phárn. 

- Tuyên truyn, ph bin, tang Cu'o'ng nhin thüc, lam rO trách nhiêrn cOa 

ngu'O'i san xuät, kinh doanh và ngu'à'i tiêu ding trong vic báo darn all toân th'c 

phârn theo quy djnh cüa pháp Iuit. 

- Tang cu'O'ng tuyên truyn phô biën các mô hInh san xut, kinh doanh các San 

phrn, ehuôi thre phâm an toàn ,các san phãnl truyên thong, dc san cOa Tinh, th 

xã CO'a LO... nhärn quáng bá khIch i san xuât, san phâm th1l'c phârn an toàn. 

- Tuyen truyên, pho bin vri dng ngu'O'i tiêu dung !ira chçn Va su ding thuc 

phrn dam bâo an toàn, nOi 1(hOng vó'i thirc phim giá, thyc phâm kern chat lu'Qllg. 

- Giri tin bài v hoit dng trin khai Tháng hành dng ti dja phu'o'ng dë därig 

trén website cua Thj xã. 

2.3. Các kênh truyn thông. 

- Kênh truyn thông dui chung: To chüc chien dch truyen thông ye bao 

darn chat k19ng, v sinh an toan thc ph.rn; Huy dng các phu'o'ng tin thong tin 

truyn thông dong trCn dja bàn tham gia nh,nl tio lan song manh  me, rng khap 

và dn tin tiling khi,citrn dan cu, tiling ngu'i dan. 

- Phi lwp vi cáe co' quan báo chI thông tin dn ngu'à'i dan kt qua thanh 

tra, kim tra v an toàn thirc phArn, trong dO cong khai ten các co SG thirc phãm 

không dam báo an toàn và tOn vinh các co s san xdit kinh doanh thijc phThl 

darn báo an toàn. 

- Phi hçp vO'i Uy ban rn.t trn To quOc till X, các tO chuc xa hi. các 

phu'o'ng tin truyn thông thIch hc'p dé phO bin kin thO'c, giáo dtic  pháp lu,t ye 

an toân thirc phâm, các vn bàn quy phm pháp 1uQ.t, các tiêu chu.n quy chuãn, 



quy djnh dieu kin an toàn thijc phãrn Va kiên t!iüc khoa hc ye an toàn [hue 

phim, tác hii cüa thrc phãm không an toán; tuyên truyn vtn dng nhân din 

trong vic to giáC CC CO SO' san xuât, ldnh doanh thrc pham không darn bao an 

t.oàn den các co' quan chirc näng. 

- Huy dng các ngun hjc, hInh thrc. phuo'ng tin truvn thông thich hçp 

d giáo dic, phô biên các ni dung cüa Lut an toãn thrc phârn, các van ban 

pháp 1ut, van ban hu'ó'ng dn cüa ChInh phü, cua các cap, cac ngành v ATTP, 

các tiCu chuan, quy chun, quy djnh diu kin an toân tI'c phãrn vi kin thrc 

khoa h9c v ATTP, tác h?i  cüa thirc phãrn không an toàn. Kjp thai cânh háo 

nguy co' mAt an toàn thrc phAm trong dçt Tháng hành d5ng  cüng nhu' trorig rnia 

he. 

- Khuyên khIch các doanh nghip, h gia dInh san xuãt kinh doanh, chC 

bin thirc phâni, CaC khu dan cu', treo bang ron khAu hiu tuyên truyën ye an toãn 

thj'c phAm trong "Thang hành dng" nãm 2022. 

3. Hot dng thanh tra, kiCm tra lien ngãnh trong Thang hanh dug 

vi an toãn thu'c phãni näm 2022. 

- Triën khai KC hoich sO 37/KH-UBND ngâv 04 [hang 3 närn 2022 ciia 

UBND thj xâ Cü'a Là ye vic Thanh tra, kiëm tra lien ngành ATTP h -en dja bâii 

thi xã Cira Là närn 2022. 

- Thânh 1tp doân thanh tra, kiérn tra lien ngâ.nh ta cAp tlij xi dn cAp 

phu'?ng; XCi' ! nghiêrn các to chll'C, cá nhân san xuAt. kinh doanh. quáng cáo 

thirc phAm khong darn bão an toàn, thirc phArn khOng rO nguOn g& xuAt xü. 

hang giá, hang 1u. hang nhái. 

- Mà'i Uy ban Mit trin T qu6c cing tham gia theo chuo'ng trinh phi 

hcp. 

- Yêu cu các Doàn thanh tra, kirn tra darn báo nang li'c vã chuyCn mOn 

nhiërn vii, chuAn bi san sang các van ban pháp 1' lien quan. kt hcp liy nu Net 

nghim theo quy djnh. Kt hcp thanh tra, kim tra mó'i vo'i hIu kiii IKt qua 

thanh tra, kim tra tru'ó'c do d thijc hiên. 

4. Hoit dng giárn sat. 

Giao Trung tarn y tê thj xä phi hcip vâi UBND các phu'ô'ng thánh kIp 

doán giárn sat an toân thi'c phArn tai  cáC CO' SO' kinh doanh djch vii an uong va 

thüc an du'à'ng phO dip  Tháng hãnh dng narn 2022. Tin hãnh rnua mu giám 

sat mi nguy 0 nhirn di vó'i các mtt hang dixgc sr dting  nhiu nhu' thjt vá các 

san phArn tix thjt, bia. ru'o'u. cOn và do uOng có cOn, nu'ic giái khát. hánh, rnii't, 

keo rau, cii, qua. phii gia thijc phâm... 



5. Tai lieu: 

- Dia CD ting: Thông dip cüa Tháng hânh dng ham 2022. 

- Dia hInh: Thông dip cüa Tháng hành dng nâm 2022. 

V. KINH PHI TRIEN KHAI 

- Ngun kinh phi du'cic h trc cüa UBND Thj xa; 

- Kinh phI huy dng tü các ngun hp pháp khác. 

VI. TO CHU'C TRIEN KHAI 

1. Co' quan chü trI 

1.1. Tii T/ij xã: 

- Ban chi do lien ngânh thj xä ye an toàn thkrc ph.m (phông Y të ! Co.  

quan thu'ng tr1ic). 

1.2. Tçii các p/i u'&ng: 

- Ban chi d?o  lien ngânh ye v sinh an tomn thirc phãm cac phuOng 

- Co quan thuà'ng trirc: Trim Y t phung. 

2. Co' quan phôi h9p 

CáC phông ban ngânh lien quan: PhOng Kinh tê, PhOng Van hóa-TT, 

Phông Giáo diic và Dâo tao, Tâi chinh Kê ho?ch, Thanh tra thi xa, COng an, 

Trung tam Van hóa, Th thao vã Truyn thông th xa vã CáC t chc CO lien quan 

can ciir theo chiirc näng, nhim vii phôi hp triën khai Tháng hánh dng ATTP 

näm 2022 

3. Mit trin to quc Th xä Va các tO cht'rc doãn the 

Can ciii theo chiirc nàng, nhim vii du'ç'c giao và quy ch phi hcp d 

triên khai Tháng hânh dng an toân v sinh thirc phãrn nãm 2022 d?t  Ret qua 

cao. 

VII. TIN TRINH THVC HIN VA BAO CAO KET QUA 

1. Xãy di,i'ng kC hoch "Tháng hanh dng vi an toan tht,i'c Phan" närn 

2022 vã phân cong to chñ'c triCn khai thi,rc hin. 

Ti Thj xä: Truc ngày 05/04/2022 

Ti các phixOng: Truâc ngây 10/04/2022 

- Cp phát tâi lieu: Tru'âc ngây 10/04/2022 

TriCn khai chiên dich tuyên truyn: Tü 05/04. 

- To chiirc L phát dng. H5i nghj. 1-Ti thão Va các hinh thtirc phü hop 

khác: Tix 15/04 dn 15/05/2022. 

- T chiirc thanh tra, kim tra: Tir 15/04 dn 15/5/2022. 

- Báo cáo, tong kêt: Truc ngây 15/05/2022. 

2. Don vi báo cáo. 



TM. UY BAN NHAN 1)AN 
KT. CHU TICH 

PHO CHU TJCFI 

Noi u/ia,,: 
- UBND Tinh (dê b/c); 
-SOytê(dêb/c); 
- TT Thi Uy, TT HDND Thi (de b/c); 
- Thành viên BCD Thi xã ye ATTP; 
- UBND các Phuôiig; 
- Luu: VT, UB. 

1 

- Các doàn thanh tra, kiêm tra lien ngânh ctp thj. 

- Các Phàng, ban, ngânh vâ t chrc chInh trj - xi hi clp thi li thinh viCn 

Ban chi dio lien ngânh ATTP th x Cüa Là, 

- UBND các phu'àng báo cáo kt qua thanh tra, kiêm tra cüa c.p phu'Ong. 

3. Thai gian và hinh thüc báo cáo: 

B.ng van ban vâ qua Email tru'ó'c ngày: 15/5/2022 

4. Don vj tip nhin và tong hcip báo cáo 

Báo cáo các phOng, ban, ngành, don vj vá UBND các phuOng gui ye 

UBND thj xa ( qua PhOng Y t), Email: phongyteubncicualo@gmail.com  

TrCn day lâ ke hoch trinkhai"Tháng hành dng vi An toán tic phám" 

nãm 2022. UBND th xã Cü'a Là yêu ciu các phOng, ban, ngành, don vi c.p thj 

lien quan, 1iJy ban nhân dan các phu'O'ng trin khai thirc hin± 

bang Van Pht'ic 
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