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KẾ HOẠCH
Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm

Tết Nguyên Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 144/KH-BCĐ ngày 29/12/2022 của BCĐ huyện 
Gia Lộc về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết 
nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân năm 2023.

Ban chỉ đạo về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm xã Gia Khánh xây 
dựng kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết 
nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân năm 2023 trên địa bàn xã, cụ thể như 
sau:  

I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Bảo đảm an toàn thực phẩm 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 trong 
dịp Tết nguyên đán Quý Mão và Lễ Hội Xuân 2023.

2. Mục tiêu cụ thể
- Hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm 

trong dịp Tết nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023;
- Tăng cường kiểm tra liên ngành từ xã đến thôn, tập trung kiểm tra nhóm 

thực phẩm có nguy cơ cao, sử dụng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ 
hội;

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp 
luật về ATTP cũng như các kiến thức trong lựa chọn, bảo quản, chế biến và tiêu 
dùng thực phẩm đến người dân.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI
1. Hoạt động truyền thông 
- Phổ biến và triển khai Kế hoạch bảo đảm ATTP Tết nguyên đán Quý 

Mão và Lễ hội Xuân 2023 tới các ban, ngành, đoàn thể.
- Huy động Đài truyền thanh xã tham gia truyền thông về đảm bảo ATTP 

cho người quản lý, người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng thực phẩm trên 
địa bàn xã, kịp thời công khai các cơ sở chấp hành tốt các qui định về an toàn 



thực phẩm, cơ sở kinh doanh sản phẩm thực phẩm an toàn và cá nhân, tổ chức vi 
phạm về an toàn thực phẩm để người dân biết và lựa chọn.

- Huy động mọi nguồn lực, mọi hình thức, phương tiện truyền thông thích 
hợp để phổ biến các qui định về ATTP, kiến thức về ATTP. Tăng cường truyền 
thông trực tiếp về an toàn thực phẩm thông qua đội ngũ cán bộ y tế, giáo dục, 
nông nghiệp phát triển nông thôn, các ban ngành, đoàn thể (Mặt trận tổ quốc, 
Hội chữ thập đỏ, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, cộng tác viên y tế thôn, khu dân 
cư) trong xã.

- Huy động toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với việc sản xuất, 
kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, kịp 
thời cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong dịp trước, trong và sau tết 
cũng như mùa Lễ hội Xuân 2023.

2. Hoạt động kiểm tra: 
- Tiến hành thành lập đoàn kiểm tra liên ngành của xã đi kiểm tra các cơ 

sở SX-CB-KD trên địa bàn.
III. THỜI GIAN, PHẠM VI TRIỂN KHAI
1. Thời gian triển khai
- Công tác truyền thông được triển khai từ: 01/01/2023 – 10/03/2023
- Công tác kiểm tra được triển khai từ: 11- 12/01/2023
2. Phạm vi: trên phạm vi toàn xã.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ủy ban nhân dân xã.
- Kiện toàn BCĐ về chất lượng VSATTP.
- Xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết nguyên 

đán Quý Mão và mùa lễ hội Xuân năm 2023.
- Chỉ đạo trạm y tế xã tham mưu thành lập đội kiểm tra gồm Y tế- Công 

an- Kế toán ngân sách xã. Tổ chức kiểm tra, ký cam kết bảo đảm an toàn thực 
phẩm với các cơ sở trên địa bàn quản lý.

2. Chế độ thông tin, báo cáo
Ban chỉ đạo về chất lượng VSATTP xã tổng hợp báo cáo công tác đảm 

bảo ATTP trong dịp Tết nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân năm 2023 về 
Trung tâm y tế huyện, cụ thể như sau:

- Báo cáo nhanh kết quả kiểm tra trước Tết Quý Mão 2023 (trước ngày 
19/01/2023) theo mẫu báo cáo 1.

- Báo cáo công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Quý Mão 2023 (trước 
ngày 10/02/2023) theo mẫu báo cáo 2.

- Báo cáo công tác đảm bảo an toàn thực phẩm mùa Lễ hội Xuân 2023 
(trước ngày 08/3/2023) theo mẫu báo cáo 2. 



(Có các mẫu báo cáo kèm theo)
Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm 

trong dịp Tết nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân năm 2023./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND xã;
- Các ban, ngành liên quan ;
- Lưu

TRƯỞNG BAN
CHỦ TỊCH UBND XÃ

Nguyễn Minh Quân
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