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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm
trên địa bàn xã Nghĩa Hòa năm 2021
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động, kiểm tra nhằm nâng cao ý thức
chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực
phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố; khống chế không để xảy ra ngộ độc thực
phẩm trên địa bàn xã; đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, góp phần bảo
vệ sức khỏe Nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác đảm bảo an
toàn thực phẩm trên địa bàn xã.
2. Yêu cầu:
- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn
thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn
đường phố; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về an
toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.
- Các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ trong thực hiện công tác đảm bảo an
toàn thực phẩm.
II. CHỈ TIÊU CỤ THỂ
- 90% cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (bao gồm cơ sở kinh doanh thức ăn
đường phố) và 100% bếp ăn tập thể được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn
thực phẩm/Giấy cam kết đảm bảo ATTP.
- Có 100% hộ sản xuất nông nghiệp, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh
doanh nông sản, kinh doanh hàng tạp hóa, cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an
toàn.
- Hạn chế thấp nhất các vụ ngộ độc thực phẩm.
III. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Công tác tuyên truyền:
- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về ATTP; tuyên truyền,
vận động cán bộ, công chức, người dân đảm bảo ATTP, đề phòng ngộ độc thực phẩm
và các bệnh truyền qua thực phẩm.
- Xã hội hóa công tác giáo dục, truyền thông về ATTP.
- Tổ chức tốt Tháng hành động vì ATTP (từ ngày 15/4/2021 đến ngày
15/5/2021); biểu dương và nhân rộng các điển hình tiêu biểu trong sản xuất, kinh
doanh thực phẩm an toàn.

2

2. Công tác kiểm tra liên ngành:
- Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành chống hàng giả, hàng nhái, hàng hết hạn
sử dụng; thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa
bàn xã.
- Đoàn kiểm tra liên ngành xây dựng kế hoạch kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh
doanh trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm.
- Tham mưu cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm
về an toàn thực phẩm nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức của chủ cơ sở sản xuất,
kinh doanh về đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đồng
thời, thông tin rộng rãi các trường hợp vi phạm trên đài truyền thanh.
3. Chế độ thông tin, báo cáo:
- Đoàn kiểm tra liên ngành có nhiệm vụ báo cáo kết quả kiểm tra sau khi kết
thúc đợt kiểm tra, về Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm xã về
thường trực Ban chỉ đạo Công chức Văn hóa – Xã hội để tổng hợp báo cáo cấp có
thẩm quyền.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ kinh phí phân bổ của xã theo quy định.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công chức Văn hóa – Xã hội:
Phụ trách chung công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn xã; tổng hợp, thống kế
báo cáo định kỳ, đột xuất, xây dựng kế hoạch và tham mưu trực tiếp cho Trưởng ban
chỉ đạo liên ngành về ATTP cấp xã thực hiện các văn bản chương trình,kế hoạch đã
phê duyệt; đồng thời phụ trách công tác đảm bảo ATTP thuộc lĩnh vực ngành Công
thương quản lý.
2. Trưởng trạm y tế:
Phụ trách công tác đảm bảo ATTP thuộc lĩnh vực ngành y tế quản lý và có
trách nhiệm tham mưu, báo cáo lĩnh vực phân công phụ trách cho công chức Văn hóa
– Xã hội để tổng hợp trình Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP theo quy định.
3 Công chức Địa chính - Nông Nghiệp:
Phụ trách công tác đảm bảo ATTP thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn quản lý và có trách nhiệm tham mưu, báo cáo lĩnh vực được phân công
phụ trách cho công chức Văn hóa – Xã hội để tổng hợp trình Trưởng Ban Chỉ đạo liên
ngành về ATTP .
4. Đài Truyền thanh:
Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, quy định về an toàn thực phẩm. Tham gia
Đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm để nắm thông tin và đưa tin
kịp thời những trường hợp vi phạm, biểu dương những trường hợp chấp hành tốt quy
định an toàn thực phẩm trên đài truyền thanh xã.
5. Công chức Tài chính – Kế toán:
Phối hợp với Công chức Văn hóa – Xã hội, tham mưu UBND xã bố trí kinh
phí thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định.
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6.Công chức tư pháp – Hộ tịch:
Cung cấp kiến thức pháp luật về ATTP đến các hộ sản xuất kinh doanh thức
phẩm và đài truyền thanh xã. Tham mưu cho Ban chỉ đạo liên ngành ATTP xử lý các
trường hợp vi phạm pháp luật về ATTP.
7. Trưởng Công an xã:
Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP và xử lý các trường hợp kinh
doanh, sản xuất thực phẩm giả mạo, không đảm bảo vệ sinh ATTP trên địa bàn xã.
8. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam xã và các đoàn thể:
Tăng cường tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên tích cực tham gia thực
hiện giám sát có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà
nước về đảm bảo ATTP; kịp thời phát hiện vi phạm về ATTP, đề xuất các cơ quan
chức năng xử lý vi phạm ATTP theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa
bàn xã năm 2021. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc,
đề nghị các ngành, đoàn thể báo cáo UBND xã xem xét, giải quyết./.
-Văn phòng HĐND-UBND huyện;
- TT Đảng ủy xã;
- TTr HĐND xã;
- Các ngành, đoàn thể (Mục V);
- Lưu: VT.
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