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KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm  

Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân năm 2021 
_________________ 

  

Thực hiện Kế hoạch số 1993/KH-BCÐTƯATTP ngày 21/12/2020 của Ban 

Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm về triển khai công tác bảo 

đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân năm 2021. 

Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm (BCĐLN ATTP) tỉnh xây dựng 

Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ 

hội Xuân năm 2021, cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung: Bảo đảm ATTP trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, 

nhập khẩu và sử dụng thực phẩm; tăng cường kiểm soát, xử lý việc sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, phòng chống ngộ độc thực phẩm dịp Tết 

Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân năm 2021. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và 

mùa Lễ hội Xuân năm 2021. 

- Tăng cường kiểm tra liên ngành từ tuyến tỉnh, huyện đến tuyến xã, tập 

trung kiểm tra các nhóm sản phẩm thực phẩm tiêu thụ nhiều vào dịp Tết Nguyên 

đán có yếu tố nguy cơ cao.  

- Huy động tối đa các kênh truyền thông, phổ biến các quy định của pháp 

luật về ATTP cũng như các kiến thức về ATTP trong lựa chọn, bảo quản, chế 

biến và tiêu dùng thực phẩm đến người dân. 

II. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI 

1. Thời gian: Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 15/3/2021. 

2. Phạm vi: Trên địa bàn toàn tỉnh. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI 

1. Hoạt động truyền thông 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y 

tế phối hợp các phòng, ban, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức 

tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo đảm ATTP; huy động nguồn lực, 
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hệ thống truyền thanh tham gia truyền thông, tuyên truyền kiến thức và các quy 

định của pháp luật về ATTP cho nhà quản lý, người sản xuất, kinh doanh và 

người tiêu dùng.  

- Các Sở, ngành phối hợp Sở Y tế thực hiện công tác tuyên truyền các văn 

bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực ATTP của Chính phủ, Bộ Y tế, 

Bộ Nông nghiêp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương và các quy chuẩn, 

tiêu chuẩn quy định về ATTP. 

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, Cổng Thông tin điện tử 

tỉnh dành nhiều thời gian, thời lượng tuyên truyền công tác bảo đảm ATTP; kịp 

thời cảnh báo nguy cơ mất ATTP trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu và 

mùa Lễ hội Xuân năm 2021. 

- Nội dung tuyên truyền (Phụ lục I kèm theo).  

2. Hoạt động kiểm tra liên ngành 

- Sở Y tế chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan thành lập Đoàn 

kiểm tra liên ngành về ATTP; mời đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh tham gia kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP tại các 

cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh, tập trung vào 

các nhóm thực phẩm tiêu thụ nhiều vào dịp Tết Nguyên đán có nguy cơ cao. 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, 

thị trấn thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, mời Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam cùng cấp tham gia kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên 

địa bàn theo phân cấp quản lý. 

- Nội dung kiểm tra (Phụ lục II kèm theo).  

- Các Đoàn kiểm tra cung cấp thông tin về các tổ chức, cá nhân thực hiện 

tốt và không thực hiện tốt quy định về bảo đảm ATTP để kịp thời đăng tải trên 

các phương tiện thông tin đại chúng, qua đó biểu dương các tổ chức, cá nhân thực 

hiện tốt và phê phán những trường hợp vi phạm. 

3. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện 

Các Sở, ngành, đơn vị tuyến tỉnh; BCĐLN ATTP huyện, thành phố tổng 

hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế (qua Chi cục An toàn vệ sinh thực 

phẩm, địa chỉ: Số 236 đường Trần Khánh Dư, phường Duy Tân, thành phố Kon 

Tum, tỉnh Kon Tum), đồng thời gửi file dữ liệu điện tử qua email: 

thanhtracctp@gmail.com để kịp thời tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, 

BCĐLN Trung ương về ATTP đúng thời gian quy định (theo mẫu báo cáo tại 

Phụ lục III kèm theo), thời gian báo cáo cụ thể như sau: 

- Trước ngày 28/01/2021: Báo cáo nhanh kết quả kiểm tra trước Tết 

Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. 

- Trước ngày 20/02/2021: Báo cáo công tác bảo đảm ATTP trong Tết 

Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. 

mailto:thanhtracctp@gmail.com
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- Trước ngày 15/03/2021: Báo cáo công tác bảo đảm ATTP mùa Lễ hội 

Xuân năm 2021. 

IV. KINH PHÍ 

- Nguồn ngân sách Nhà nước cấp cho các cơ quan, đơn vị trong năm 2021. 

- Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cấp kinh phí từ nguồn 

ngân sách địa phương để triển khai thực hiện công tác bảo đảm ATTP dịp Tết 

Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân năm 2021. 

- Từ các nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác. 

V. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  

1. Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị là thành viên BCĐLN 

ATTP tỉnh triển khai công tác bảo đảm ATTP dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và 

mùa Lễ hội Xuân năm 2021 trên địa bàn tỉnh. 

2. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm: Chủ trì, phối hợp các cơ quan báo 

chí, truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh các hoạt động tuyên 

truyền, phổ biến kiến thức và các quy định của pháp luật về ATTP cho người sản 

xuất, kinh doanh, người tiêu dùng thực phẩm; phối hợp Thanh tra Sở Y tế, các cơ 

quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra việc thực hiện 

các quy định của pháp luật về ATTP đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh 

doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội 

Xuân năm 2021. 

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chỉ đạo Chi cục Quản lý 

chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục 

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật kiểm soát ATTP đối với gia súc, gia cầm và thủy 

hải sản; cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm; các vùng trồng rau và vùng chăn nuôi; 

kiểm dịch xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, đồng thời tuyên truyền 

cho người dân tuân thủ thời gian thu hoạch sau khi sử dụng thuốc, hóa chất; cử 

cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 

và mùa Lễ hội Xuân năm 2021. 

4. Sở Công Thương: Phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên 

truyền đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý và 

kịp thời công khai địa chỉ các cơ sở, cá nhân vi phạm về ATTP trên địa bàn tỉnh 

để người tiêu dùng biết; cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP 

dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân năm 2021. 

5. Công an tỉnh: Chỉ đạo Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi 

trường phối hợp các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, kịp thời phát hiện và 

hỗ trợ xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật về ATTP; cử cán bộ 

tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 

và mùa Lễ hội Xuân năm 2021. 

6. Cục Quản lý thị trường Kon Tum: Tăng cường kiểm tra, kiểm soát 

hàng hóa lưu thông, tiêu thụ trên thị trường nhất là hàng hóa tiêu thụ nhiều vào 
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dịp Tết Nguyên đán. 

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Chỉ đạo BCĐLN ATTP cấp 

huyện, cấp xã, các phòng, ban, đơn vị liên quan phối hợp với các đoàn thể trên 

địa bàn triển khai công tác bảo đảm ATTP dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa 

Lễ hội Xuân năm 2021. 

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ 

nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội Nông dân tỉnh: 

8.1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Tham gia cùng Đoàn kiểm 

tra liên ngành ATTP cấp tỉnh. Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các 

cấp tham gia cùng Đoàn kiểm tra liên ngành tuyến huyện, tuyến xã tiến hành 

kiểm tra việc bảo đảm ATTP dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu; vận động quần chúng 

tham gia thực hiện các mô hình bảo đảm ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm 

và các bệnh truyền qua thực phẩm cho cộng đồng; tuyên truyền vận động nhân 

dân phối hợp lực lượng chức năng đấu tranh ngăn chặn các hoạt động buôn bán, 

vận chuyển tiêu thụ hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn; phát 

hiện và báo cáo kịp thời đến cơ quan chức năng khi phát hiện cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm có hành vi vi phạm về ATTP. 

8.2. Hội Nông dân tỉnh: Hướng dẫn hội viên sản xuất thực phẩm an toàn, 

phương pháp bảo quản, chế biến thực phẩm bảo đảm ATTP, sử dụng đúng cách 

hóa chất bảo vệ thực vật và an toàn thức ăn chăn nuôi, phân bón. 

8.3. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Chỉ đạo các cấp hội tổ chức các hoạt 

động tuyên truyền về ATTP cho hội viên, đặc biệt là các bà nội trợ, phụ nữ sản 

xuất kinh doanh thực phẩm. 

8.4. Tỉnh Đoàn: Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đoàn viên, thanh 

niên, thiếu nhi và nhân dân cách chọn mua, chế biến, bảo quản và tiêu dùng thực 

phẩm an toàn; giới thiệu các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm an 

toàn. 

Căn cứ nội dung, nhiệm vụ theo Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị, địa 

phương triển khai thực hiện. Sở Y tế (Cơ quan thường trực BCĐLN ATTP tỉnh) 

tổng hợp, báo cáo theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Y tế (Cục An toàn thực phẩm); 

- Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên; 

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đ/c Y Ngọc, PCT UBND tỉnh; 

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương theo 

  Mục V Kế hoạch; 

- Đài PTTH tỉnh; Báo Kon Tum; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, BCĐ.            

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Võ Văn Thanh 
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