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KẾ HOẠCH  

Triển khai công tác bảo đảm an  

toàn thực phẩm Tết Trung Thu năm 2020 

 

Thực hiện Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh 

về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.  

Thực hiện Kế hoạch số 262/KH-BCĐ ngày 13/12/2019 của Trưởng ban 

Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Kế hoạch kiểm tra liên 

ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện năm 2020. 

Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Thạch Thành 

ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung 

Thu năm 2020, trên địa bàn huyện, với những nôi dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ tiêu dùng trước, trong, sau Tết 

Trung Thu năm 2020 

- Kiểm soát an toàn thực phẩm (ATTP) trong sản xuất, chế biến, kinh 

doanh, nhập khẩu và sử dụng thực phẩm góp phần phục vụ nhân dân  vui đón 

Tết Trung Thu năm 2020  an toàn, đảm bảo sức khỏe; ổn định sản xuất, kinh 

doanh, phát triển và cạnh tranh lành mạnh của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh 

doanh, xuất nhập khẩu thực phẩm trên địa bàn huyện.. 

- Hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm, sự cố về ATTP trong dịp Tết 

Trung Thu năm 2020  

2. Yêu cầu 

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

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

dùng thực phẩm đến người dân. 

- Thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành từ cấp huyện đến cấp 

xã, thị trấn, tập trung kiểm tra các nhóm sản phẩm có nguy cơ cao, các sản phẩm 

được cung ứng từ tỉnh ngoài vào trong huyện như: Rượu, bia, nước giải khát, 

bánh, mứt, kẹo. 

- Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, không gây khó khăn, phiền hà, làm 

cản trở hoạt động bình thường của cơ sở được kiểm tra. 

II. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI  

- Thời gian: Từ ngày 18/9/2019 đến hết ngày 30/9/2020 

- Phạm vi: Trên phạm vi toàn huyện. 
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III. CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI  

1. Hoạt động tuyên truyền 

- Phổ biến kế hoạch triển khai công tác bảo đảm ATTP Tết Trung Thu 

năm 2020   

- Tổ chức tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng về 

bảo đảm ATTP cho nhà quản lý, người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng 

về sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo đặc thù địa phương; kịp thời công khai 

các trường hợp vi phạm quy định ATTP, phổ biến các cơ sở, cá nhân, các địa chỉ 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn cho cộng đồng. 

- Huy động mọi nguồn lực, mọi hình thức, phương tiện truyền thông thích 

hợp để phố biến các quy định về ATTP nhằm triển khai thực hiện Chương trình 

phối hợp 526/CTPH-CP-HNDVN-LHHPNVN về tuyên truyền, vận động sản 

xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khoẻ cộng đồng giai đoạn 

2017-2020 giữa Chính phủ - Hội nông dân Việt Nam - Hội liên hiệp phụ nữ Việt 

Nam. 

2. Hoạt động kiểm tra 

- Tại cấp huyện: Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, tham mưu cho Ban chỉ 

đạo huyện thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra trên địa bàn. 

- Tại cấp xã: Thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra tiến hành thanh tra, kiểm 

tra các cơ sở thực phẩm theo phân cấp quản lý 

- Các đơn vị chủ trì đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành mời đại diện Mặt 

trận Tổ quốc cùng cấp tham gia kiểm tra theo Chương trình phối hợp số 

110/CTrPH/UBND-MTTH ngày 21/7/2016 của UBND tỉnh và Uỷ ban Mặt trận 

Tổ quốc tỉnh về phối hợp vận động và giám sát bảo đảo ATTP giai đoạn 2016-

2020. 

 - Trung tâm y tế chỉ đạo trạm y tế xã chủ trì tham mưu cho Ban chỉ đạo 

các xã, thị trấn trong công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết trung 

Thu năm 2020. 

- Đối tượng, nội dung thanh tra, kiểm tra: cơ sở sản xuất, kinh doanh, 

nhập khẩu các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết Trung thu 

như: bánh trung thu, kẹo, rượu, bia, nước giải khát; nguyên liệu, phụ gia thực 

phẩm sản xuất bánh trung thu.. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ 

trong dịp lễ tết. 

Cấp huyện sẽ kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực 

phẩm, đặc biệt các cơ sở sản xuất hộ gia đình, đại lý kinh doanh thực phẩm... đã 

được phân cấp trên địa bàn  huyện quản lý. Đồng thời, tăng cường rà soát, kiểm 

tra và xử lý vi phạm không để tồn tại các cơ sở sản xuất bánh trung thu hoạt 

động không phép trên địa bàn; phúc tra, giám sát các cơ sở do xã, thị trấn kiểm 

tra. 
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Cấp xã tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm 

kiểm tra tại các cơ sở phục vụ, dịch vụ, cơ sở bán lẻ trên địa bàn xã, thị trấn, chợ 

và thức ăn đường phố theo phân cấp. 

3. Tổng kết, báo cáo 

Ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh ATTP xã, thị trấn (sau đây gọi tắt là Ban 

chỉ đạo xã) báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm 

ATTP Tết Trung Thu năm 2020  theo tiến độ như sau: 

- Báo cáo nhanh kết quả thanh tra, kiểm tra trước ngày 24/9/2020, các 

đoàn kiểm tra liên ngành cấp huyện báo cáo nhanh kết quả kiểm tra (theo mẫu 

2); Ban chỉ đạo xã tổng hợp kết quả kiểm tra của đoàn thanh tra, kiểm tra cấp xã 

báo cáo nhanh kết quả thanh tra, kiểm tra (theo mẫu 3). 

- Báo cáo công tác bảo đảm ATTP Tết Trung Thu năm 2020 trước ngày 

28/9/2020: Ban chỉ đạo xã tổng hợp kết quả triển khai công tác bảo đảm ATTP 

trước, trong sau Tết Trung Thu trên địa bàn xã (theo Mẫu 1) 

- Báo cáo công tác bảo đảm ATTP Tết Trung Thu năm 2020 trước ngày 

25/9/2019: Đoàn kiểm tra liên ngành cấp huyện, Ban chỉ đạo xã báo cáo kết quả 

triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Trung Thu năm 2020 trên địa 

bàn xã (theo mẫu 1) 

Báo cáo của  Đoàn kiểm tra liên ngành cấp huyện, ban chỉ đạo xã gửi về Ban 

chỉ đạo huyện (qua Văn phòng điều phối về vệ sinh ATTP huyện – Phòng Y tế; 

email:vpdpattptt@gmail.com) để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND huyện, Ban 

chỉ đạo về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh. 

IV. NGUỒN KINH PHÍ  

Nguồn Kinh phí từ ngân sách thường xuyên của các đơn vị; 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Tại cấp huyện 

a) Cơ quan, đơn vị chủ trì: 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng  chủ trì,  phối hợp với Văn phòng điều phối về 

vệ sinh an toàn thực phẩm huyện là đầu mối giúp Ban Chỉ đạo huyện chỉ đạo 

triển khai thực hiện Kế hoạch.  

Tham mưu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra trên địa 

bàn. 

b) Cơ quan, đơn vị phối hợp: 

Các phòng ngành: Y tế, Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế - Hạ tầng, Văn 

hóa, Tài chính - Kế hoạch, Công an huyện, Đội quản lý thị trường số 5, Đài 

truyền thanh, truyền hình huyện và các ngành, các tổ chức đoàn thể tham gia 

phối hợp thực hiện. 

2. Cấp xã, thị trấn: 

a) Cơ quan, đơn vị chủ trì: 
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- Ủy ban nhân xã, thị trấn; Ban Chỉ đạo xã, chỉ đạo triển khai thực hiện 

Kế hoạch này và tổng hợp kết quả triển khai báo cáo về Ban Chỉ đạo huyện ( 

qua Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm huyện). 

b) Cơ quan, đơn vị phối hợp: 

- Các bộ phận chuyên môn là thành viên Ban Chỉ đạo xã. 

- Mời Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã tham gia. 

Trên đây là kế hoạch triển khai công tác đảm bảo ATTP Tết Trung Thu 

năm 2020 ; yêu cầu các phòng, ban, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện tốt các 

nội dung trên./. 
Nơi nhận: 
- VP điều phối VSATTP tỉnh (để b/c); 
- Chủ tịch, các phó CT UBND huyện (để b/c); 
- UBMTTQ và các Đoàn thể huyện (để p/hợp); 
- Các phòng, ban UBND huyện (để t/hiện); 
- TTYT(để t/hiện); 
- TTVH,TT và Du lịch(để t/hiện); 
- CA huyện, Đội QLTT số 5 (để t/hiện); 
- CT UBND các xã, thị trấn (để t/hiện);  
- Lưu VT. 

 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Đình Tam 
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