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ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ TRẤN MƯỜNG KHƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 21 /KH-UBND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mường Khương, ngày 14 tháng 01 năm 2021

KẾ HOẠCH
Đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu
và mùa Lễ hội Xuân năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 11/01/2021 của Ủy ban nhân
dân huyện Mường Khương, về kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp
Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân năm 2021.
Ủy ban nhân dân thị trấn Mường Khương xây dựng kế hoạch đảm bảo an
toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân năm
2021, như sau:
I. MỤC TIÊU
Kiểm soát bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh
doanh, nhập khẩu và sử dụng thực phẩm; tăng cường phòng chống ngộ độc thực
phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân năm 2021.
II. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI
- Từ ngày 15/01/2021 đến hết ngày 20/3/2021.
- Phạm vi triển khai: Trên phạm vi toàn thị trấn.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Hoạt động truyền thông
a. Hình thức tuyên truyền
- Tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng: Gửi tin, bài lên Đài
truyền thanh, truyền hình, để được dành thời gian, thời lượng phát sóng tuyên
truyền về vệ sinh ATTP trên hệ thống loa trong địa bàn thị trấn. Đặc biệt, tăng
cường phát sóng trên hệ thống truyền thanh ở thị trấn để chuyển tải kiến thức vệ
sinh ATTP cho nhân dân trong dịp Tết và các lễ hội của địa phương.
- Thực hiện truyền thông trực tiếp tới các đối tượng sản xuất, chế biến, kinh
doanh, tiêu dùng thực phẩm thông qua đội ngũ cán bộ y tế và tuyên truyền viên các
ngành, đoàn thể có liên quan của Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm các cấp.
- Tuyên truyền qua các kênh thông tin khác như băng rôn, khẩu hiệu tại các
khu tập trung đông dân cư, chợ, khu sản xuất, chế biến thực phẩm đầu mối. Huy
động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh
thực phẩm và các tổ chức xã hội tham gia vào các hoạt động truyền thông, tuyên
truyền về các nội dung bảo đảm vệ sinh ATTP trên địa bàn thị trấn.
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b. Nội dung tuyên truyền
- Tập trung chủ yếu vào phổ biến tuyên truyền trách nhiệm của các cơ sở
sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của Luật ATTP, Nghị định
15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật
ATTP và các Thông tư hướng dẫn; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của
Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương
mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược
phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền;
Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2019 của Chính phủ Quy định xử phạt
vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày
12/11/2018 sửa đổi bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh
doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; Thông tư liên tịch số
13/2014/TTLT-BYT-BNN&PTNT-SCT ngày 09/4/2014 của liên Bộ Y tế, Công
thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn phân công, phối
hợp trong quản lý nhà nước về ATTP; Thông tư số 38/2018/T-BNNPTNY ngày
25/12/2018 của Bộ NN&PTNN quy định việc thẩm định chứng nhận cơ sở sản
xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Thông tư số
17/2018/BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ NN&PTNT quy định phương thức
quản lý điều kiện đảm bảo ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm
thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP thuộc
phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
- Tuyên truyền về vai trò trách nhiệm của nhà quản lý, các doanh nghiệp,
các Ban tổ chức hội chợ, Lễ hội và người tiêu dùng trong việc bảo đảm chất
lượng ATTP tại địa phương, tại khu lễ hội.
- Tuyên truyền kiến thức khoa học, pháp luật về ATTP nhằm phòng tránh
ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua đường thực phẩm, lưu ý tuyên truyền về
phòng ngừa ngộ độc nấm độc. Triển khai việc ký cam kết đảm bảo ATTP tại đám
cưới, giỗ chạp, lễ hội đông người với chính quyền địa phương. Thực hiện đưa tin,
tuyên truyền về các hoạt động bảo đảm vệ sinh ATTP trên địa bàn huyện. Biểu
dương các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia các hoạt động bảo đảm ATVSTP;
đồng thời phê phán, đưa tin các đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định pháp luật
về bảo đảm vệ sinh ATTP.
- Không nên mua, tích trữ quá nhiều thực phẩm trong ngày tết để tránh sử
dụng sản phẩm không tươi, mất dinh dưỡng hoặc mốc hỏng.
- Công khai các cơ sở, cá nhân bị phạt vi phạm hành chính về an toàn thực
phẩm nhằm cảnh cáo, răn đe, ngăn chặn các hành vi sản xuất, kinh doanh thực
phẩm trái pháp luật.
- Tuyên truyền phổ biến các mô hình sản xuất, kinh doanh, các sản phẩm,
chuỗi thực phẩm an toàn, các sản phẩm truyền thống của địa phương nhằm quảng
bá, khích lệ sản xuất sản phẩm thực phẩm an toàn, mang đậm nét truyền thống,
đặc sản địa phương,...
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2. Hoạt động kiểm tra, giám sát
a. Đối tượng
- Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, tập trung
mặt hàng được sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán như: Các cơ sở kinh doanh mứt
tết, rượu, bia, nước giải khát, bánh kẹo, hoa quả, thịt và các sản phẩm từ thịt.
- Chợ, cơ sở phân phối, lưu thông thực phẩm với số lượng lớn.
- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố.
- Các cơ sở kinh doanh các sản phẩm thực phẩm nhập khẩu, đặc biệt là gia
súc, gia cầm, sản phẩm của gia súc, gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, có
dấu hiệu không bảo đảm ATTP.
b. Nội dung kiểm tra, giám sát
* Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm:
- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (đối với cơ sở thuộc diện phải
cấp giấy).
- Giấy cam kết sản xuất thực phẩm an toàn (với cơ sở thuộc đối tượng phải kí).
- Hồ sơ công bố, tự công bố sản phẩm (với những sản phẩm phải công bố).
- Nhãn sản phẩm hàng hóa thực phẩm (đối với những sản phẩm thuộc diện
phải ghi nhãn).
- Hồ sơ theo dõi về chất lượng sản phẩm, phiếu kiểm nghiệm định kỳ.
- Điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ, con người
được quy định tại Luật ATTP và Thông tư của các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn, Công thương.
- Quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm.
- Nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm.
- Nguồn nước dùng cho chế biến thực phẩm.
- Lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu ATTP theo quy định.
* Đối với cơ sở dịch vụ ăn uống:
- Điều kiện bảo đảm ATTP (cơ sở, trang thiết bị dụng cụ, con người);
- Quy trình chế biến bảo quản thực phẩm;
- Nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm;
- Việc lưu mẫu thức ăn;
- Việc bảo đảm nước sạch dùng cho chế biến thực phẩm;
- Các nội dung khác có liên quan.
- Lấy mẫu kiểm nghiệm theo quy định.
* Đối với thức ăn đường phố:
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- Kiểm tra việc thực hiện các quy định bảo đảm ATTP theo quy định.
- Lấy mẫu kiểm nghiệm theo quy định.
3. Thành lập các tổ kiểm tra
- Xây dựng kế hoạch, thành lập tổ kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn
thực phẩm, mời đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp tham gia tiến hành
kiểm tra tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm theo phân cấp
quản lý trên địa bàn.
- Yêu cầu: Việc quản lý, kiểm tra cơ sở thực phẩm phải khoa học thống
nhất, tránh chồng chéo, xử lý nghiêm minh các vi phạm điều kiện an toàn thực
phẩm. UBND thị trấn có trách nhiệm phối hợp với các đoàn kiểm tra liên ngành,
chuyên ngành khi được yêu cầu để xử lý các diễn biến phức tạp trong quá trình
kiểm tra các cơ sở thực phẩm trên địa bàn, nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của
công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.
4. Thời gian Kiểm tra
- Tổ chức kiểm tra từ ngày 20/01/2021 đến 27/01/2021.
IV. KINH PHÍ
UBND thị trấn hỗ trợ kinh phí cho hoạt động tuyên truyền, kiểm tra của
địa phương.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trạm Y tế (thường trực Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm thị trấn)
- Tham mưu xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp tết
Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân năm 2021 cho Ban Chỉ đạo
ATVSTP của thị trấn.
- Hướng dẫn nội dung các hoạt động, biểu mẫu báo cáo cho các ban, ngành
của thị trấn và cung cấp tài liệu tuyên truyền cho các ngành, các thôn bản, tổ dân
phố tổ chức công tác tuyên truyền trong dịp tết Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa
Lễ hội Xuân năm 2021.
- Tham mưu, trình UBND thị trấn thành lập Tổ kiểm tra liên ngành trong
dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân năm 2021.
- Tổng hợp báo cáo phục vụ đoàn thanh, kiểm tra liên ngành của huyện đến
làm việc tại thị trấn.
- Tham gia tổ kiểm tra liên ngành thực phẩm thị trấn; Tổng hợp kết quả
Tháng tết trình UBND thị trấn, báo cáo Ban chỉ đạo huyện.
- Khi có các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn thị trấn, tổ chức
điều tra, báo cáo theo đúng quy định.
- Giám sát các lễ hội xuân năm 2021 trên địa bàn thị trấn (nếu có).
- Tổng hợp kết quả, trình UBND thị trấn báo cáo Ban chỉ đạo liên ngành vệ
sinh an toàn thực phẩm huyện.
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2. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc
- Tham gia tổ kiểm tra. Hướng dẫn cấp cơ sở tại thôn bản, tổ dân phố.
- Phụ trách tuyên truyền trực tiếp tại thôn, tổ dân phố Na Bủ - Hàm Rồng;
Chúng chải A.
- Tổng hợp báo cáo các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và
mùa Lễ hội Xuân năm 2021 gửi Trạm Y tế tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo.
3. Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ
- Tham gia tổ kiểm tra. Hướng dẫn cấp cơ sở tại thôn bản, tổ dân phố, vận
động hội viên tích cực tham gia phòng chống ngộ độc thực phẩm, lựa chọn thực
phẩm an toàn phục vụ gia đình trong dịp lễ tết.
- Phụ trách tuyên truyền trực tiếp tại thôn, tổ dân phố Na Đẩy, Choán Ván;
Sảng Chải.
- Tổng hợp báo cáo các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và
mùa Lễ hội Xuân năm 2021 gửi Trạm Ytế tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo.
4. Bí thư Đoàn thanh niên
- Tham gia tổ kiểm tra. Hướng dẫn cấp cơ sở tại thôn bản, tổ dân phố. Vận
động hội viên tích cực tham gia tuyên truyền cách lựa chọn thực phẩm, luật
ATTP, quyền lợi của người tiêu dùng....
- Phụ trách tuyên truyền trực tiếp tại thôn, tổ dân phố Tùng Lâu; Phố Cũ;
Lao Chải.
- Tổng hợp báo cáo các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và
mùa Lễ hội Xuân năm 2021 gửi Trạm Y tế tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo.
5. Trưởng Công an thị trấn
- Cử cán bộ tham gia tổ kiểm tra liên ngành.
- Phối hợp với ban chỉ đạo kiểm tra, phát hiện, điều tra và hỗ trợ xử lý các
hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.
- Phụ trách, tuyên truyền trực tiếp tại thôn, tổ dân phố: Xóm mới; Sả Hồ.
- Tổng hợp báo cáo các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và
mùa Lễ hội Xuân năm 2021 gửi Trạm Y tế tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo.
6. Công chức văn hóa
- Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng hoạt động tại địa bàn, nơi tập
trung dân cư theo chủ đề - Viết tin, bài tuyên truyền; tin hoạt động quản lý ATTP của
thị trấn trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân năm 2021.
- Phối hợp với Trạm Y tế thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến Luật
An toàn thực phẩm và các văn bản quy phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực
phẩm trên sóng Truyền thanh - Truyền hình; kịp thời phản ánh các hoạt động
triển khai Tháng tết của thị trấn; phản ánh gương người tốt việc tốt và các vấn đề
còn tồn tại, vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.
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- Cắt và treo băng zôn, khẩu hiệu tại khu vực trung tâm thị trấn trong dịp Tết
Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân năm 2021 theo một số nội dung như sau:
+ " Vì sức khoẻ và phát triển bền vững, hãy sản xuất ra những sản
phẩm thực phẩm chất lượng, an toàn ".
+ "Không lạm dụng rượu, bia để Tết Tân Sửu trọn niềm vui".
+ "Mỗi người tiêu dùng hãy là một giám sát viên, đấu tranh với các
hành vi vi phạm an toàn thực phẩm".
- Tham gia Tổ kiểm tra liên ngành của thị trấn.
Tổng hợp báo cáo các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và
mùa Lễ hội Xuân năm 2021 gửi Trạm Y tế tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo.
7. Các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho
cán bộ, giáo viên, học sinh nhằm nâng cao nhận thức và kiến thức lựa chọn, chế
biến thực phẩm an toàn, phòng chống ngộ độc thực phẩm.
- Các nhà trường thực hiện tốt các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
theo quy định.
- Tăng cường công tác phối kết hợp với trạm Y tế tuyên truyền Luật An
toàn thực phẩm, Chỉ thị 07 trong các buổi nói chuyện tuyên truyền, sinh hoạt
đoàn, hội.
- Tổng hợp báo cáo các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và
mùa Lễ hội Xuân năm 2021 gửi Trạm Y tế tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo.
8. Công chức Tư pháp - Hộ tịch thị trấn
- Tham mưu cho Ban chỉ đạo về pháp luật trong lĩnh vực An toàn vệ sinh
thực phẩm, ký cam kết bữa ăn đông người. tham gia tuyên tuyền về lật an toàn
thực phẩm, chỉ thị 07.
- Phụ trách, tuyên truyền trực tiếp tại tổ dân phố: Mã Tuyển; Xóm Mới.
- Tổng hợp báo cáo các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và
mùa Lễ hội Xuân năm 2021 gửi Trạm Y tế tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo.
9. Các ngành thành viên Ban chỉ đạo ATTP thị trấn
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của ngành triển khai các biện pháp tuyên
truyền, thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo vệ VS ATTP trong dịp Tết Nguyên đán.
- Tổng hợp báo cáo các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và
mùa Lễ hội Xuân năm 2021 gửi Trạm Y tế tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo.
VI. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
- Các cơ quan, ban ngành trên địa bàn thị trấn được phân công hoạt động
tổng hợp báo cáo các hoạt động truyền thông trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu
và mùa Lễ hội Xuân năm 2021 gửi Trạm Y tế theo địa chỉ Gmail:
tytttmuongkhuong@gmail.com để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo huyện.
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- Trạm y tế thị trấn báo cáo kết quả thực hiện về (Trung tâm Y tế cơ quan
thường trực BCĐ ATTP huyện theo gmail: khoavsattpmk@gmail.com).
- Báo cáo Đợt 1: Báo cáo nhanh kết quả kiểm tra trong dịp Tết Nguyên đán
Tân Sửu năm 2021 trước ngày 28/01/2021.
- Báo cáo Đợt 2: Báo cáo công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp
Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trước ngày 19/02/2021.
- Báo cáo Đợt 2: Báo cáo công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp
mùa Lễ hội Xuân năm 2021 trước ngày 18/03/2021.
Trên đây là Kế hoạch Đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán
Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân năm 2021 của UBND thị trấn Mường Khương./.
Nơi nhận:
- Trung tâm Y tế huyện (B/c);
- TT Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn;
- Thành viên BCĐ thị trấn;
- Lưu: VT, TYT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Ủy ban Nhân dân thị trấn Mường Khương
Huyện Mường Khương, Tỉnh Lào Cai
14-01-2021 16:29:02 +07:00

Vàng Sảo Dũng

