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KẾ HOẠCH 

Công tác an toàn thực phẩm thị xã Hồng Lĩnh năm 2021 

 

Thực hiện Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010; Nghị định số 

15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật An toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị 

số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng 

cường trách nhiệm quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm trong tình hình mới; 

Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban 

hành quy định quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và tình hình 

thực tế công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2020. Ủy ban nhân dân thị xã 

Hồng Lĩnh ban hành Kế hoạch công tác an toàn thực phẩm năm 2021 như sau: 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, CHỈ TIÊU 

1. Mục tiêu 

- Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về ATTP từ thị xã đến các phường, xã; 

chủ động trong bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng. 

- Nâng cao nhận thức, thực hành đúng về ATTP của người quản lý, người 

sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống và của người tiêu dùng 

2. Yêu cầu 

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm nghiệm và phát hiện, xử lý nghiêm 

các cơ sở vi phạm về ATTP trong quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh 

doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố. 

- Khống chế ngộ độc thực phẩm, hạn chế các bệnh truyền qua thực phẩm 

xảy ra trên địa bàn thị xã. 

- Xây dựng, duy trì và phát triển các mô hình điểm, mô hình chuỗi ATTP  

đảm bảo chất lượng. 

- Kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm chất lượng ATTP các mặt hàng nông, thủy 

sản, thực phẩm tươi sống và các loại thực phẩm tiêu dùng trong sinh hoạt hàng 

ngày trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ và lưu thông trên thị trường. 

- Duy trì kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển buôn bán gia súc, gia cầm; 

kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại Lò giết 

mổ gia súc tập trung và các chợ trên địa bàn thị xã. 

3. Chỉ tiêu cơ bản 

- 100% Ban Chỉ đạo các phường, xã được tập huấn và 95% có kiến thức 

thực hành đúng về quản lý ATTP. 

- 100% Cán bộ làm công tác ATTP cấp thị xã và phường, xã được cập 

nhật kiến thức về quản lý, chuyên môn kỹ thuật về ATTP. 

- Phấn đấu 95% người sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch 

vụ ăn uống, thức ăn đường phố có kiến thức thực hành đúng về ATTP; 95% 

người tiêu dùng có kiến thức đúng về ATTP. 
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- 100% cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch 

vụ ăn uống, thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể ký cam kết bảo đảm ATTP. 

- 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được cấp giấy chứng nhận đủ 

điều kiện ATTP; 95% cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên 

toàn thị xã được kiểm tra, trong đó 100% đạt vệ sinh ATTP. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Công tác chỉ đạo và tăng cường năng lực quản lý nhà nước về ATTP 

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trong 

tình hình mới. Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy định quản lý ATTP trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

- Xây dựng chương trình phối hợp vận động, giám sát ATTP giữa UBND 

thị xã với Ủy ban MTTQ thị xã; Ban hành kế hoạch và các văn bản chỉ đạo, triển 

khai thực hiện đến từng đơn vị, đưa tiêu chí ATTP vào kế hoạch phát triển của 

từng địa phương. 

- Phát huy vai trò chỉ đạo, tăng cường trách nhiệm của Ban chỉ đạo ATTP 

từ thị xã đến phường, xã; kiện toàn Ban chỉ đạo thị xã và 6 phường, xã. Nâng 

cao năng lực quản lý cho các cán bộ làm công tác quản lý về ATTP từ thị xã tới 

các phường, xã. 

- Tổ chức đào tạo, tập huấn kiến thức, hội thảo cho cán bộ Ban chỉ đạo 

ATTP từ thị xã tới các phường, xã; cho chủ các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh 

doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố. Cập nhật thông tin mới 

về tình hình quản lý ATTP trong tỉnh và trong nước. 

- Thực hiện chế độ giao ban, báo cáo đột xuất và định kỳ theo quy định. 

2. Công tác thông tin, truyền thông giáo dục ATTP 

- Đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền: Đẩy mạnh tuyên truyền trên 

các phương tiện thông tin đại chúng, sử dụng nhiều hình thức truyền thông có 

hiệu quả, đưa tin về công tác quản lý ATTP trên các phương tiện truyền thông 

như: Truyền thanh thị xã, Cổng thông tin điện tử thị xã và loa phát thanh của các 

phường, xã... 

- Tổ chức tuyên truyền công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên 

đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021; Tháng hành động vì ATTP; Tết Trung 

thu năm 2021. 

- Tiếp tục phổ biến Luật ATTP, Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 

02/02/2018 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, 

Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện đầu tư kinh 

doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng 

thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm; Nghị định số 67/2016/NĐ-CP 

ngày 01/7/2016 quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc 

lĩnh vực chuyên ngành của Bộ Y tế và các văn bản quy phạm pháp luật mới về 

ATTP của các ngành Nông Nghiệp, Công Thương; Nghị định số 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.  

- Tuyên truyền, hướng dẫn các kiến thức về ATTP, Quyết định số 

02/2019/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh Ban hành quy 
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định quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tới các nhóm đối 

tượng: Người quản lý, sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm. 

- Tổ chức các buổi truyền thông cộng đồng, phổ biến các kiến thức về 

ATTP và hướng dẫn chế biến, bảo quản, sử dụng thực phẩm an toàn.  

- Xây dựng các cụm Pano trên các trục đường chính, treo băng rôn, khẩu 

hiệu, cấp phát tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền ATTP vào dịp Tết Nguyên đán Tân 

Sửu, Tháng hành động vì ATTP, Tết Trung thu.  

3. Công tác kiểm tra, kiểm nghiệm chất lượng ATTP 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hậu kiểm việc thực hiện các 

quy định của pháp luật về ATTP và thực hiện truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử 

lý thực phẩm không bảo đảm an toàn. Kiên quyết xử lý vi phạm trong nuôi 

trồng, giết mổ gia súc gia cầm; trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh 

doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể. 

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với các hộ sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm, thức ăn đường phố, bán hàng rong gần cổng trường, 

quanh khu vực các trường học trên địa bàn. 

- Tổ chức giám sát chất lượng thực phẩm lưu thông trên thị trường để 

cảnh báo nguy cơ mất ATTP, định kỳ lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. 

- Kiểm tra định kỳ và đột xuất tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh 

thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống và các bếp ăn tập thể trên địa bàn. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Y tế 

- Phòng Y tế là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo VSATTP thị xã, chịu 

trách nhiệm trước UBND thị xã về công tác quản lý ATTP trên địa bàn. 

- Tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo ATTP thị xã, xây dựng kế hoạch hoạt 

động ATTP theo năm, tháng trọng điểm về công tác ATTP và triển khai các 

chương trình, đề án về ATTP sau khi được phê duyệt. 

- Tham mưu giúp UBND thị xã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai 

công tác ATTP trên địa bàn thị xã thuộc lĩnh vực được phân công quản lý. 

- Tăng cường chỉ đạo các đơn vị về quản lý ATTP, định kỳ kiểm tra, giám 

sát thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia VSATTP các cấp. 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến 

thức chuyên ngành ATTP cho các phường, xã. 

- Tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho 

các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống được phân 

công quản lý. 

- Định kỳ tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành, chuyên ngành, kiểm tra tình 

hình ATTP trên địa bàn. Phối hợp và tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành của 

tỉnh tại thị xã. 

- Định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm, tổng hợp báo cáo kết quả hoạt 

động theo quy định. 

2. Trung tâm Y tế thị xã 

- Xây dựng kế hoạch bảo đảm ATTP của ngành gửi đến Trạm Y tế, tổ 

chức tốt các hoạt động chuyên môn theo kế hoạch, viết bài tuyên truyền, cấp 
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phát các tài liệu, băng tuyên truyền cho các phường, xã, Trung tâm Văn hóa-

Truyền thông, Cổng Thông tin điện tử Thị xã. 

- Chỉ đạo các Trạm Y tế tham mưu cho UBND các phường, xã xây dựng 

kế hoạch về công tác ATTP. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức chiến dịch truyền 

thông về ATTP theo kế hoạch hàng năm. Cử cán bộ chuyên môn về lĩnh vực 

ATTP tham gia đoàn kiểm tra liên ngành của thị xã. 

- Xây dựng hệ thống giám sát, thông tin, phát hiện tình hình ô nhiễm, ngộ 

độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm từ thị xã tới các phường, xã. 

- Chủ động giám sát các nhóm thực phẩm có nguy cơ cao, cảnh báo thực 

phẩm không an toàn: Dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể... 

- Thực hiện các hoạt động chuyên ngành thuộc lĩnh vực y tế, chế độ báo 

cáo đột xuất và định kỳ theo quy định. 

3. Phòng Kinh tế, Trung tâm ƯDKHKT và BVCTVN thị xã 

- Thực hiện các hoạt động chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản lý. 

- Tổ chức thông tin truyền thông về việc đảm bảo ATTP trong nuôi trồng, 

giết mổ, thu hái, bảo quản các loại nông, lâm, thủy sản. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trong ngành thực hiện các biện pháp đảm 

bảo ATTP trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. 

- Tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ quản lý và người sản xuất kinh 

doanh nông, lâm, sản về công tác ATTP trong nông nghiệp. 

- Triển khai các hoạt động kiểm tra, kiểm nghiệm, quản lý giết mổ gia súc 

gia cầm; tham gia đoàn kiểm tra liên ngành các cấp khi có yêu cầu. Thực hiện quy 

hoạch hệ thống giết mổ, chế biến gia súc gia cầm tập trung trên địa bàn thị xã. 

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phối hợp với chính quyền các cấp chấm 

dứt hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, không đảm bảo VSATTP, vệ sinh 

môi trường; kiên quyết xử lý các vi phạm trong kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y. 

- Có kế hoạch phối hợp với các địa bàn lân cận trong khu vực về công tác 

phòng, chống dịch bệnh và kiểm soát nông sản, sản phẩm động vật vào thị xã. 

- Tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho 

các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, được phân công quản lý. 

- Thực hiện chế độ báo cáo đột xuất và định kỳ theo quy định. 

4. Công an thị xã 

- Phối hợp với các phòng, ban, ngành chức năng kiểm soát chất lượng 

ATTP hàng hóa thực phẩm lưu thông trên địa bàn. Điều tra, xử lý nghiêm các tổ 

chức, cá nhân vi phạm các quy định về ATTP. 

- Chỉ đạo Công an các phường, xã phối hợp xử lý nghiêm, không để tồn 

tại các cơ sở thực phẩm bày bán tại các địa điểm không được phép kinh doanh: 

Hàng rong trước cổng trường, lấn chiếm vỉa hè, chợ cóc, chợ tạm không bảo 

đảm vệ sinh. 

- Phổ biến kiến thức, các quy định pháp luật về ATTP cho các cán bộ 

tham gia công tác bảo đảm ATTP; tham gia đoàn kiểm tra liên ngành các cấp 

khi có yêu cầu. 
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5. Phòng Giáo dục và Đào tạo  

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với ngành y tế và chính quyền 

địa phương tổ chức quản lý bếp ăn tập thể, bếp ăn bán trú. Không để xảy ra ngộ 

độc thực phẩm, dịch bệnh truyền qua thực phẩm. 

- Đảm bảo 100% các bếp ăn tập thể, bếp ăn bán trú được ký cam kết bảo 

đảm ATTP; có hợp đồng mua bán thực phẩm an toàn với các cơ sở sản xuất, chế 

biến, kinh doanh thực phẩm. 

- Phối hợp với ngành y tế tổ chức tập huấn kiến thức ATTP cho cán bộ, 

nhân viên quản lý ATTP tại các trường học có bếp ăn bán trú. 

- Chỉ đạo các trường học thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho học 

sinh các biện pháp đảm bảo vệ sinh ATTP để các em thực hành đúng về ATTP. 

6. Phòng Văn hóa - Thông tin 

- Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông về ATTP bằng nhiều hình 

thức thiết thực, hiệu quả. Nhất là các thông điệp ATTP tại các điểm tập trung 

đông người và đầu mối giao thông. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về các hoạt động quảng cáo 

ngoài trời liên quan đến ATTP. Chỉ đạo các đơn vị trong ngành viết bài, đưa tin 

về các hoạt động ATTP trên địa bàn, thực hiện đúng các quy định về quảng cáo 

thực phẩm. 

- Phối hợp với ngành Y tế kiểm tra, giám sát việc chấp hành nội dung 

quảng cáo các sản phẩm thực phẩm theo quy định pháp luật hiện hành. 

7. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Có kế hoạch đảm bảo nguồn kinh phí cho các hoạt động đảm bảo ATTP, 

đảm bảo nguồn lực cần thiết đầu tư các dự án thuộc chương trình ATTP. 

- Đảm bảo kịp thời kinh phí cho công tác ATTP trên địa bàn thị xã. 

Hướng dẫn thu, chi, thanh quyết toán cho các hoạt động ATTP của các đơn vị 

theo quy định hiện hành. 

8. Trung tâm Văn hóa-Truyền thông, Cổng Thông tin điện tử thị xã 

- Chủ trì, triển khai thực hiện tuyên truyền về ATTP, phối hợp với ngành 

y tế và các ngành liên quan, chủ động xây dựng nội dung tuyên truyền cụ thể 

ngay từ đầu năm. 

- Thực hiện đưa tin bài, ảnh, phóng sự về thực trạng tình hình ATTP trên 

địa bàn, tuyên truyền phổ biến kiến thức, các quy định pháp luật về ATTP. 

- Thông báo chính xác, rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng 

các mặt hàng, sản phẩm, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đảm bảo ATTP 

và các cơ sở chưa đảm bảo ATTP.  

9. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức cho cán bộ nhân 

viên, hội viên, gia đình và nhân dân tham gia học tập, tìm hiểu các biện pháp 

đảm bảo ATTP và gương mẫu thực hiện Luật ATTP. 

- Chủ động phòng, chống không để xảy ra ngộ độc thực phẩm và các bệnh 

truyền qua thực phẩm. 

- Giám sát, phát hiện, thông báo cho cơ quan chức năng các cơ sở sản 

xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, bếp ăn tập thể, bếp ăn bán trú các trường 

học kém chất lượng, không đảm bảo ATTP để có biện pháp xử lý kịp thời. 
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10. Ủy ban nhân dân các phường, xã 

- Chịu trách nhiệm trước UBND thị xã về công tác đảm bảo ATTP trên 

địa bàn mình quản lý; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành 

về vệ sinh ATTP. Kiện toàn Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND làm trưởng Ban chỉ 

đạo, bổ sung quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và phân công thành viên phụ 

trách tại địa bàn thôn, tổ dân phố. 

- Quản lý điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nhỏ lẻ, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, ATTP 

tại các chợ trên địa bàn theo phân cấp quản lý (tại Điều 9 Quyết định số 

02/2019/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh). Tăng cường 

kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm theo quy định. 

- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức tốt các hoạt 

động truyền thông giáo dục ATTP cho người sản xuất, chế biến, kinh doanh 

thực phẩm và người dân trên địa bàn. Công tác giám sát, điều tra xử lý khi có 

ngộ độc thực phẩm và bệnh dịch lây truyền qua thực phẩm. Đảm bảo kinh phí 

cho các hoạt động về ATTP trên địa bàn. 

- Báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác quản lý ATTP gửi cơ quan thường 

trực (Phòng Y tế), để tổng hợp báo cáo UBND thị xã. 

IV. KINH PHÍ 

Kinh phí hàng năm được bố trí từ ngân sách thị xã, kinh phí chương trình 

mục tiêu quốc gia VSATTP và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN, CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

 Các đơn vị hoàn thành xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nội 

dung kế hoạch trong tháng 01 năm 2020; thực hiện việc báo cáo kết quả thực 

hiện trong Tết Nguyên đán Canh Tý, Tháng hành động vì chất lượng ATTP, Tết 

Trung thu theo kế hoạch. Định kỳ báo cáo hàng quý trước ngày 20 của tháng 

cuối quý. Báo cáo kết quả năm 2021 trước ngày 20/12/2021. Định kỳ hàng quý 

Ban chỉ đạo VSATTP thị xã kiểm tra công tác triển khai, tiến độ thực hiện của 

các phường, xã. 

Trên đây là Kế hoạch hoạt động an toàn thực phẩm năm 2021 của UBND 

thị xã, đề nghị các phòng, ban, ngành và UBND các phường, xã triển khai thực 

hiện tốt kế hoạch này./. 
 

Nơi nhận: 
- Ban Chỉ đạo LN VSATTP tỉnh; 

- Các Sở: Y tế, Công thương, Nông nghiệp & PTNN; 

- Thường trực: Thị ủy, HĐND Thị xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND Thị xã; 

- Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể cấp thị; 

- Các phòng: Y tế, Kinh tế, Tài chính-Kế hoạch, Văn 

hóa-Thông tin, Giáo dục & Đào tạo; 

- Trung tâm: Y tế thị xã; VH-TT, ƯDKHKT & 

BVCTVN Thị xã; 

- Các thành viên BCĐ LNATVSTP Thị xã; 

- UBND các phường, xã; 

- Lưu: VT, YT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đinh Văn Hồng 
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