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KẾ HOẠCH
Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 687/KH-UBND ngày 14/4/2022 của Ủy ban nhân
dân thị xã Đức Phổ về việc triển khai “Tháng hành động vì ATTP” năm 2022;
UBND xã Phổ Châu xây dựng Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì ATTP”
năm 2022 trên địa bàn xã, với nội dung như sau:
I. CHỦ ĐỀ “THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ ATTP” NĂM 2022
Công tác quản lý ATTP trong nhiều năm qua trên địa bàn xã được triển
khai với nhiều biện pháp khác nhau, phần lớn đã có chuyển biến tích cực, dần
đưa các cơ sở thực phẩm vào nền nếp các quy định về ATTP, các cơ sở cũng đã
nâng cao ý thức chấp hành các điều kiện đảm bảo ATTP trong quá trình hoạt
động sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh thực phẩm; tuy nhiên bên cạnh các
cơ sở đạt yêu cầu, cũng còn tồn tại cơ sở hoạt động không đảm bảo ATTP, các
điều kiện liên quan chưa phù hợp quy định, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp,
số lượng cơ sở rất nhiều, các hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ hoạt
động thường xuyên nhưng chưa được quản lý chặt chẽ, việc sản xuất, bảo quản,
vận chuyển, tiêu thụ nông sản thực phẩm còn manh mún dựa trên kinh nghiệm cá
nhân; đồng thời trong thời gian qua do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên
hoạt động sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh các mặt hàng
nông sản thực phẩm gặp những khó khăn nhất định;
Nhằm tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh
doanh thực phẩm; tiếp tục triển khai phát triển các mô hình về chuỗi sản xuất nông
nghiệp sạch, hữu cơ, kiểm soát ATTP ngay từ khâu ban đầu và liên kết sản xuất,
tiêu thụ, phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm, đảm bảo nguồn gốc, chất lượng, an
toàn cho người tiêu dùng; “Tháng hành động vì ATTP” năm 2022 được triển khai
với chủ đề: “Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh
doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới”.
II. MỤC TIÊU:
1. Tăng cường công tác truyền thông, thông tin chính xác, kịp thời, toàn
diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến ATTP; đề cao vai trò,
trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thực thi pháp luật về ATTP.
2. Đẩy mạnh công tác kiểm tra bảo đảm ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh
doanh thực phẩm, nhất là các cơ sở thuộc lĩnh vực nông nghiệp; nêu cao ý thức
trách nhiệm tuân thủ pháp luật về ATTP của các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh
doanh thực phẩm.
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3. Tăng cường tham mưu xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP
nhằm giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn.
III. THỜI GIAN THỰC HIỆN:
- Thời gian: Từ ngày 20/4 đến ngày 15/5/2022.
- Phạm vi triển khai: Trên toàn địa bàn xã Phổ Châu.
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG
1. “Tháng hành động vì ATTP” năm 2022 là điểm nhấn trong năm, tạo
nên đợt cao điểm, phát động một chiến dịch truyền thông tuân thủ các quy
định pháp luật về ATTP trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm,
đặc biệt là các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể và các bệnh truyền qua thực
phẩm do sử dụng sản phẩm thực phẩm không an toàn.
2. Gắn trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND xã, phường
trong công tác chỉ đạo và quản lý ATTP; đẩy mạnh sự phối hợp giữa chính
quyền ở địa phương với các cơ quan chuyên môn thị xã và các đoàn thể chính trị
xã hội trong đảm bảo ATTP; phát huy ý thức trách nhiệm của cá nhân, tổ chức
sản xuất, kinh doanh, đối với cộng đồng trong việc cung ứng nguồn thực phẩm
đảm bảo an toàn.
3. Các hoạt động chính trong “Tháng hành động vì ATTP” năm 2022
được triển khai như sau:
a) Triển khai truyền thông đảm bảo vệ sinh ATTP
- Đồng loạt triển khai chiến dịch truyền thông bằng nhiều hình thức khác
nhau, tuyên truyền đến cộng đồng, dân cư;
- Tăng thời lượng phát sóng trên các đài truyền thanh của xã, chuyển tải
các thông điệp đảm bảo ATTP trong Tháng hành động nhằm phát động, phổ
biến và tăng cường nhận thức của người dân về ATTP;
- Tổ chức tuyên truyền lưu động trên địa bàn;
- Tuyên truyền về bảo đảm ATTP, chính sách, pháp luật, kiến thức về
ATTP, đồng thời cảnh báo đến người tiêu dùng những tổ chức, cá nhân sản xuất,
kinh doanh, quảng cáo thực phẩm vi phạm các quy định của pháp luật;
- Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, làm rõ trách nhiệm của người
sản xuất, kinh doanh trong việc bảo đảm ATTP theo quy định của pháp luật; hướng
dẫn bảo đảm an toàn điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ sơ chế, chế
biến thực phẩm; vệ sinh cá nhân trong việc phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm và các
bệnh truyền qua thực phẩm; các mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn;
- Tuyên truyền nâng cao vai trò, trách nhiệm của các nhà quản lý, các cấp
chính quyền địa phương, ngành, đoàn thể đối với công tác quản lý ATTP;
- Tuyên truyền, vận động người tiêu dùng lựa chọn và sử dụng thực phẩm
bảo đảm an toàn, nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng; hiểu
đúng, dùng đúng thực phẩm bảo vệ sức khỏe;
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- Công khai các cơ sở, cá nhân bị xử lý vi phạm hành chính về ATTP nhằm
cảnh cáo, răn đe, ngăn chặn các hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm trái pháp
luật;
- Đối tượng truyền thông:
+ Tất cả các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm,
đặc biệt chú ý các cơ sở thuộc lĩnh vực nông nghiệp;
+ Vai trò trách nhiệm của chính quyền địa phương; các hội, đoàn thể;
thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh ATTP các cấp;
+ Trưởng thôn, tổ dân phố; người tiêu dùng thực phẩm.
b) Hoạt động kiểm tra liên ngành trong “Tháng hành động vì ATTP”
- Kiện toàn đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh ATTP xã; đảm bảo đủ thành
phần chuyên môn và đúng thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ được giao; xây
dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động kiểm tra trên địa bàn, tham mưu xử lý
các cơ sở vi phạm theo quy định pháp luật.
- Các Đoàn kiểm tra mời đại diện Ủy ban MTTQVN cùng cấp tham gia
kiểm tra.
4. Công tác báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động:
- Báo cáo về UBND thị xã các nội dung triển khai Tháng hành động năm
2022 (thông qua Phòng Y tế): Trước ngày 18/5/2022.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Công chức văn hóa – Xã hội:
- Tham mưu kiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh ATTP xã, đảm
bảo đúng thành phần thực hiện công tác kiểm tra theo quy định;
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra liên ngành, thực hiện các nội dung chuyên
môn kiểm tra các cơ sở thực phẩm trên địa bàn, phối hợp tham mưu xử lý cơ sở
vi phạm theo quy định pháp luật;
- Thực hiện hoạt động truyền thông trong “Tháng hành động vì ATTP”
năm 2022 trên địa bàn;
- Tổng hợp, tham mưu báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.
- Phối hợp với cơ quan truyền thông cung cấp thông tin, nội dung phù hợp
trong Tháng hành động để tuyên truyền trên hệ thống phát thanh đến các nhóm
đối tượng cơ sở thực phẩm theo phân cấp quản lý;
- Tham mưu kiểm soát chặt chẽ cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực
ngành quản lý, chú ý các cơ sở nông sản thực phẩm thực hiện đảm bảo các điều
kiện trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển thực phẩm,
cung ứng nguồn thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện truyền thông theo
chủ đề trong “Tháng hành động vì ATTP” năm 2022; tăng thời lượng phát sóng,
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đưa tin về tình hình ATTP trên địa bàn, chuyển tải các thông điệp trong Tháng
hành động trên hệ thống phát thanh;
- Xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức tuyên truyền lưu động trên địa bàn
thị xã.
3. Trạm Y tế xã:
- Tham mưu UBND xã thực hiện các hoạt động về ATTP trong Tháng
hành động;
- Phối hợp triển khai các chiến dịch tuyên truyền cung cấp các quy định
về ATTP thực hiện tuyên truyền;
- Triển khai công tác kiểm tra các cơ sở thuộc phân cấp quản lý; giám sát
các hoạt động, phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực
phẩm;
- Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP xã.
4. Đề nghị Uỷ ban MTTQVN xã; các cơ quan, đơn vị, hội, đoàn thể xã:
- Tích cực hưởng ứng, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để
thông tin, tuyên truyền trong “Tháng hành động vì ATTP” năm 2022;
- Tuyên truyền, vận động đến các hội viên, đoàn viên, cộng đồng cùng
nâng cao nhận thức trong công tác đảm bảo ATTP, nhất là hoạt động sản xuất,
chế biến, kinh doanh, vận chuyển thực phẩm, trong đó chú ý các cơ sở thuộc
lĩnh vực nông nghiệp;
- Phát động các phong trào trong hội viên thực hiện giám sát, phản ánh
các hành vi vi phạm về ATTP, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm;
- Phối hợp trong công tác kiểm tra liên ngành khi có yêu cầu từ cơ quan
chủ trì.
VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN:
Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.
Yêu cầu công chức chuyên môn các cơ quan, đơn vị, hội, đoàn thể tổ chức
thực hiện các nội dung trong Kế hoạch này./.
Nơi nhận:
- UBND thị xã;
- BCĐ liên ngành VS ATTP thị xã; (b/cáo)
- Phòng Y tế;
- TT Đảng uỷ; TT HĐND xã;
- UBMTTQVN, các Hội Đoàn thể xã;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT.
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