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Th c hiện Kế hoạch số 36/KH-BCĐ ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Ban 

Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn th c phẩm (VSATTP) tỉnh Lạng Sơn về 

triển khai “Tháng hành động vì an toàn th c phẩm” năm 2021. Ban Chỉ đạo liên 

ngành về vệ sinh an toàn th c phẩm huyện Văn Lãng xây d ng Kế hoạch triển 

khai “Tháng hành động vì an toàn th c phẩm” năm 2021 trên địa bàn huyện (gọi 

tắt là Tháng hành động) như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tăng cường công tác giáo dục, truyền thông, thông tin chính xác, kịp 

thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung th c các vấn đề liên quan đến an toàn th c 

phẩm. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các các cơ sở sản xuất, kinh doanh th c 

phẩm trong việc th c thi pháp luật về an toàn th c phẩm (ATTP). 

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra về an toàn th c phẩm tại các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh th c phẩm; tăng cường giám sát, hậu kiểm tại các xã, thị trấn đặc 

biệt các xã có đường biên giới, cửa khẩu. Nêu cao vai trò của các cơ quan quản 

lý, tổ chức xã hội và người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn 

th c phẩm của các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh th c phẩm. 

- Tăng cường xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn th c phẩm, 

quảng cáo th c phẩm và giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng th c phẩm không an 

toàn, th c phẩm giả, th c phẩm kém chất lượng. 

2. Yêu cầu 

- Th c hiện đầy đủ các nội dung trong Kế hoạch triển khai Tháng hành 

động, phù hợp với tình hình th c tiễn tại địa phương; th c hiện theo nguyên tắc 

vì chất lượng ATTP và chủ động phòng ngừa ô nhiễm th c phẩm, hạn chế đến 

mức thấp nhất ngộ độc th c phẩm. 

- Xác định cụ thể các nội dung, nhiệm vụ, phân công trách nhiệm của các 

cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thể trong việc triển khai 

th c hiện Tháng hành động. 

- Nâng cao hiệu quả s  phối hợp giữa chính quyền các cấp và các đoàn 

thể chính trị - xã hội trong công tác đảm bảo ATTP; phát huy ý thức trách nhiệm 

với cộng đồng, của cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng đối 

với công tác bảo đảm chất lượng vệ sinh ATTP. 
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II. CHỦ ĐỀ “THÁNG HÀNH ĐỘNG” NĂM 2021 

“Đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong 

tình hình bình thường mới” 

III. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI 

1. Thời gian triển khai: Từ ngày 15/4/2021 đến ngày 15/5/2021. 

2. Phạm vi triển khai: Trên địa bàn toàn huyện. 

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG 

1. Triển khai chiến dịch truyền thông bảo đảm ATTP 

(Chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo trên hệ thống IOffice). 

1.1. Cấp huyện 

- Cơ quan quản lý nhà nước về ATTP phối hợp với các cơ quan, đơn vị, 

ban, ngành, đoàn thể có liên quan tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, báo đài, tổ chức các buổi tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về 

an toàn th c phẩm.  

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các mô hình sản xuất, kinh doanh, 

các sản phẩm, chuỗi th c phẩm an toàn, các sản phẩm truyền thống của địa 

phương nhằm quảng bá, khích lệ sản xuất sản phẩm th c phẩm an toàn, mang 

đậm nét truyền thống, đặc sản địa phương... 

- Huy động mọi nguồn l c, bằng các hình thức, phương tiện truyền thông 

tuyên truyền chính sách, pháp luật, kiến thức về an toàn th c phẩm; các tiêu 

chuẩn, quy chuẩn, quy định điều kiện vệ sinh an toàn th c phẩm; tác hại của 

th c phẩm không an toàn; tuyên truyền vận động nhân dân trong việc tố giác các 

cơ sở sản xuất, kinh doanh th c phẩm không an toàn đến các cơ quan chức 

năng; biểu dương, quảng bá các sản phẩm, các mô hình sản xuất, kinh doanh 

th c phẩm an toàn, phù hợp quy định của pháp luật trên địa bàn. 

- Thông tin đến người dân kết quả kiểm tra về ATTP, trong đó công khai 

các cơ sở, cá nhân bị phạt vi phạm hành chính về an toàn th c phẩm nhằm cảnh 

cáo, răn đe, ngăn chặn các hành vi sản xuất, kinh doanh th c phẩm trái pháp 

luật. 

1.2. Cấp xã 

Huy động các ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, Trạm Y tế tổ chức tuyên 

truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt huy động hệ thống 

loa truyền thanh ở xã, thị trấn tham gia tuyên truyền chính sách, pháp luật, kiến 

thức về an toàn th c phẩm. 

1.3. Nội dung truyền thông 

- Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đảm bảo an toàn điều kiện vệ sinh 

cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ sơ chế, chế biến th c phẩm; vệ sinh cá nhân trong 

việc phòng ngừa ô nhiễm th c phẩm và các bệnh truyền qua th c phẩm. 
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- Tuyên truyền, phổ biến, tăng cường nhận thức, làm rõ trách nhiệm của 

người sản xuất, kinh doanh trong việc bảo đảm an toàn th c phẩm theo quy định 

của pháp luật. 

- Tuyên truyền, phổ biến, vận động người tiêu dùng l a chọn và sử dụng 

th c phẩm đảm bảo an toàn, nói không với th c phẩm giả, th c phẩm kém chất 

lượng. 

 - Gửi tin bài về hoạt động triển khai Tháng hành động tại địa phương để 

đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, huyện. 

 1.4. Đối tượng ưu tiên truyền thông 

- Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, quảng cáo th c phẩm; 

- Chính quyền các cấp; các cơ quan chức năng; 

- Người tiêu dùng. 

2. Hoạt động kiểm tra liên ngành trong Tháng hành động   

(Chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo trên hệ thống IOffice) 

2.1. Cấp huyện 

Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện (Cơ quan thường tr c Ban Chỉ 

đạo liên ngành về vệ sinh ATTP huyện):  

- Phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan xây d ng Kế hoạch kiểm tra, 

giám sát trong Tháng hành động tại địa phương; tham mưu thành lập Đoàn  

kiểm tra, giám sát liên ngành về VSATTP của huyện và tổ chức triển khai th c 

hiện việc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đã xây d ng; chuẩn bị nội dung báo 

cáo của địa phương với các đoàn thanh tra, kiểm liên ngành của Trung ương, 

của tỉnh (theo kế hoạch) và th c hiện báo cáo kết quả kiểm tra theo quy định. 

- Chỉ đạo UBND xã, thị trấn: xây d ng Kế hoạch triển khai “Tháng hành 

động vì an toàn th c phẩm” năm 2021 trên địa bàn, Thành lập đoàn kiểm tra liên 

ngành về VSATTP xã, thị trấn trong Tháng hành động, xây d ng kế hoạch và tổ 

chức kiểm tra trên địa bàn quản lý; báo cáo kết quả kiểm tra với UBND huyện. 

2.2. Cấp xã 

Kiện toàn BCĐ liên ngành về VSATTP UBND xã, thị trấn căn cứ Kế 

hoạch triển khai Tháng hành động của huyện chỉ đạo cán bộ phụ trách phối hợp 

với Trạm Y tế xã tham mưu xây d ng Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì 

an toàn th c phẩm” năm 2021 trên địa bàn, Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành 

về VSATTP xã, thị trấn trong Tháng hành động, xây d ng kế hoạch và tổ chức 

kiểm tra trên địa bàn theo phân cấp quản lý; báo cáo kết quả kiểm tra với UBND 

huyện. 

V. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI 

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện 

thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành th c hiện Kiểm tra, giám sát trên địa bàn 

huyện.  
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- Phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn th c hiện 

công tác kiểm tra, giám sát về VSATTP, thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ 

quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương th c hiện tốt nội dung kế hoạch.  

- Lập d  toán kinh phí gửi phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp, thẩm 

định trình UBND huyện xem xét, phân bổ kinh phí th c hiện. 

2. Trung tâm Y tế huyện 

Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện và các ngành liên quan 

tổ chức kiểm tra, giám sát công tác quản lý VSATTP đối với các Trạm Y tế xã, 

thị trấn trên địa bàn. 

3. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trung tâm Y tế huyện 

và các ban, ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ an 

toàn th c phẩm các khâu từ sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh th c phẩm.  

- Kiểm soát chặt chẽ các điểm giết mổ gia súc gia cầm trên địa bàn huyện. 

Tăng cường công tác kiểm dịch và kiểm tra chất lượng giống vật nuôi nhập vào 

huyện. Đảm bảo giống vật nuôi có nguồn gốc rõ ràng, khỏe mạnh, được tiêm 

phòng đầy đủ. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân sản xuất rau trên địa bàn, 

giám sát dư lượng thuốc bảo vệ th c vật trên rau, củ quả.  

- Tăng cường kiểm tra, quản lý việc sử dụng thuốc thú y, hóa chất, chế 

phẩm sinh học, chất xử lý cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản. 

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trung tâm Y tế huyện 

và các cơ quan, ban, ngành liên quan quản lý VSATTPP đối với các chợ, hàng 

bình ổn giá, kiểm tra, phòng chống th c phẩm giả, gian lận thương mại trên thị 

trường đối với các loại th c phẩm, phụ gia th c phẩm, chất hỗ trợ chế biến th c 

phẩm, dụng cụ vật liệu bao gói chứa đ ng th c phẩm, bánh kẹo, rượu bia, nước 

giải khát… 

5. Đội quản lý thị trường số 7 

Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trung tâm Y tế huyện 

và các cơ quan, ban, ngành liên quan tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm 

soát thị trường, tập trung chống buôn lậu, buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng 

giả, hàng kém chất lượng và các hành vi gian lận thương mại. Kiểm tra việc th c 

hiện ghi nhãn hàng hóa, nhất là đối với hàng th c phẩm như: Rượu, bia, nước 

giải khát và các loại th c phẩm chế biến khác. Ngăn chặn và xử lý kịp thời việc 

vận chuyển, buôn bán gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc, xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm theo quy định hiện hành. 

6. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hoá, Thể thao và 

Truyền thông huyện 
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- Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trung tâm Y tế huyện 

tổ chức viết bài và đưa tin về công tác VSATTP; nêu gương những cơ sở sản 

xuất, chế biến, kinh doanh th c phẩm, th c hiện tốt quy định của pháp luật về 

đảm bảo VSATTP, đồng thời phản ánh những cơ sở không chấp hành hoặc chấp 

hành không nghiêm túc các quy định về VSATTP, để người tiêu dùng biết l a 

chọn th c phẩm an toàn, kịp thời phản ánh các hoạt động đảm bảo an toàn vệ 

sinh th c phẩm.  

- Chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Trên các 

phương tiện thông tin đại chúng lưu động xuống xã, thị trấn; tuyên truyền tr c 

tiếp, vận động nhân dân nâng cao nếp sống vệ sinh, khoa học; kiểm soát hoạt 

động quảng cáo th c phẩm; treo băng rôn, pa nô tuyên truyền về công tác vệ 

sinh ATTP tại các điểm đông dân cư (TT Na Sầm, khu v c cửa khẩu Tân Thanh, 

Cốc Nam Tân Mỹ, Cụm chợ Hội Hoan, Hoàng Văn Thụ, Na Hình…) 

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trung tâm Y tế huyện 

tuyên truyền, giáo dục kiến thức đảm bảo VSATTP trong trường học và quản lý 

giám sát việc th c hiện các quy định về VSATTP của các bếp ăn tập thể trong 

các trường học trên địa bàn. 

8. Công an huyện 

Phối hợp Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trung tâm Y tế, Đội quản 

lý thị trường số 7 và các cơ quan, ban, ngành liên quan kiểm soát chất lượng 

VSATTP đối với các loại th c phẩm lưu thông trên địa bàn. Phát hiện, điều tra 

xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về ATTP. Cử cán bộ tham gia 

đoàn kiểm tra liên ngành VSATTP định kỳ và đột xuất.  

9.  Đồn Biên phòng Na Hình, Tân Thanh 

Phối hợp với các l c lượng chức năng ngăn chặn việc nhập lậu th c phẩm 

qua biên giới, phối hợp tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về VSATTP 

cho nhân dân. Phối hợp kiểm tra các dịch vụ liên quan đến th c phẩm, ăn uống. 

Kiểm soát th c phẩm nhập lậu, kém chất lượng, hàng giả … tham gia giải quyết 

các vụ phát sinh phức tạp liên quan đến VSATTP. 

10. Đề nghị Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể huyện  

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức VSATTP cho các 

hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân cùng tham gia các hoạt động cụ thể 

góp phần bảo đảm chất lượng VSATTP. 

11. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Tham mưu bố trí kinh phí cho các hoạt động th c hiện kế hoạch Kiểm tra, 

giám sát về VSATTP trên địa bàn huyện. 

12. Ủy ban nhân dân xã, thị trấn 

- Tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo Quản lý về VSATTP  xã, thị trấn, đồng 

thời chỉ đạo, triển khai xây d ng kế hoạch kiểm tra chặt chẽ việc th c hiện các 
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quy định pháp luật về an toàn th c phẩm, đặc biệt các quy định về điều kiện an 

toàn th c phẩm của các cơ sở bếp ăn tập thể, cung cấp suất ăn sẵn như phục vụ 

cưới hỏi, nhà hàng, khu du lịch, lễ hội, thức ăn đường phố tại các điểm công 

cộng như chợ, trường học đã được phân cấp. Kiên quyết không để các cơ sở 

không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật sản xuất, kinh doanh th c phẩm, 

cung ứng dịch vụ ăn uống; xử lí nghiêm các trường hợp vi phạm.  

- Quản lý chặt chẽ các cơ sỏ sản xuất, kinh doanh th c phẩm nhỏ lẻ nguy 

cơ cao không đảm bảo về vệ sinh an toàn th c phẩm theo phân cấp quản lý 

VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

1. Xây dựng Kế hoạch 

Tháng hành động và phân công tổ chức triển khai th c hiện: 

- Tại cấp huyện: Trước ngày 31/3/2021. 

- Tại cấp xã: Trước ngày 05/4/2021. 

2. Cấp phát tài liệu: Trước ngày 10/4/2021. 

3. Triển khai chiến dịch tuyên truyền 

Từ ngày 15/4/2021 đến ngày 15/5/2021. 

4. Tổ chức kiểm tra, giám sát 

Từ ngày 15/4/2021 đến ngày 15/5/2021. 

5. Báo cáo, tổng kết  

- UBND các xã, thị trấn (mẫu 1): Trước ngày 16/05/2021. 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể (mẫu 2): Trước 16/5/2021. 

VII. PH  NG TIỆN, KINH PHÍ, TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN 

1. Phư ng tiện 

Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện sử dụng xe ô tô của: UBND huyện; 

Đội quản lý thị trường số 7; Trung tâm Y tế huyện. 

2. Kinh phí 

- Nguồn kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước. 

- Nguồn kinh phí không thường xuyên từ ngân sách nhà nước. 

- Kinh phí hỗ trợ của huyện và các cơ quan, ban, ngành. 

- Kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác. 

Việc sử dụng các nguồn kinh phí th c hiện theo các quy định hiện hành. 

3. Tài liệu 

- Đĩa tiếng, đĩa hình Thông điệp của Tháng hành động năm 2021. 

- Các cơ quan truyền thông, các cơ quan, ban, ngành chủ động xây d ng 

tài liệu truyền thông d a trên tài liệu tham khảo đăng trên trang thông tin điện tử 

của Cục An toàn th c phẩm (địa chỉ http://vfa.gov.vn) và của các Bộ, ngành liên 

quan (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương...). 



 

 

7 

Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ 

quan, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên 

quan tổ chức triển khai th c hiện có hiệu quả Kế hoạch này; kết thúc Tháng 

hành động, báo cáo kết quả hoạt động về Văn phòng HĐND và UBND huyện 

(bản mền gửi qua Mail: pytvanlang@gmail.com) để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ 

đạo liên ngành UBND tỉnh./. 

Nơi nhận:                                                                                   
- BCĐ liên ngành VSATTP tỉnh; 

- Chi cục an toàn VSTP tỉnh;   

- TT Huyện ủy;                                B/c 

- TT HĐND huyện;                          

- CT, PCT UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ VSATTP huyện (QĐ số 3175); 

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, đơn vị LLVT; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- C,PVP và CVVP; 

- Lưu: VT.                                                                                      

TR ỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN                                                                                                              

Lê Tuấn Minh 

 
 


