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KẾ  HOẠCH
Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2023

Thực hiện kế hoạch số 144/KH-BCĐ ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Ban 
chỉ đạo huyện Gia Lộc về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm 
năm 2023.

Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm xã Gia Khánh xây dựng kế hoạch triển 
khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn xã năm 2023 như sau:

I. MỤC TIÊU
1. Nâng cao kiến thức và thực hành về an toàn thực phẩm (ATTP) cho các 

nhóm đối tượng. Phấn đấu đến hết năm 2022 có 98% người sản xuất, người kinh 
doanh thực phẩm, 100% người quản lý và 85% người tiêu dùng được cập nhật 
kiến thức về ATTP; tổ chức hoạt động tuyên truyền, kiểm tra, giám sát về an 
toàn thực phẩm.

2. 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã được kiểm 
tra, giám sát định kỳ, trong đó có 85% cơ sở thực phẩm đạt yêu cầu về ATTP.

3. Cải thiện rõ rệt tình trạng bảo đảm ATTP của các cơ sở thực phẩm. 
90%  cơ sở thực phẩm thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP 
được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP.

4. Không để xảy ra ngộ độc thực phẩm có nhiều người mắc, các hoạt động 
vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm phải chủ động, thường xuyên, liên tục.

II. NỘI DUNG
1. Công tác tổ chức, chỉ đạo
- Tiếp tục kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo 

ATTP. Trưởng ban là đồng chí Chủ tịch UBND xã đồng thời nâng cao hiệu quả 
của công tác phối hợp liên ngành về ATTP.

- Các ban ngành, đoàn thể và UBND xã tiếp tục triển khai thực hiện kế 
hoạch số 04/KH-BCĐ ngày 10/01/2017 của Ban chỉ đạo huyện về thực hiện Chỉ 
thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường 
trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn xã.

- Đẩy mạnh các Chương trình phối hợp giữa UBND xã với Ủy ban Mặt 
trận tổ quốc và các tổ chức thành viên trong tuyên truyền, vận động và giám sát 
công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn xã. Xây dựng văn bản chỉ đạo 
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triển khai thực hiện đến từng đơn vị, đưa các tiêu chí về ATTP vào kế hoạch 
phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

2. Hoạt động thông tin, truyền thông và giáo dục về ATTP
- Triển khai tốt công tác thông tin tuyên truyền về ATTP trên các phương 

tiện thông tin đại chúng đặc biệt trong dịp Tết nguyên đán Quý Mão và Lễ hội 
xuân 2023, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, Tết trung thu năm 2023.

- Thông qua tài liệu: tờ rơi, apphich, băng zôn, khẩu hiệu, băng đĩa hướng 
dẫn người dân biết cách lựa chọn thực phẩm an toàn và tẩy chay các thực phẩm 
không rõ nguồn gốc, xuất xứ; biểu dương các điển hình tiên tiến, mô hình sản 
xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn, các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt 
công tác ATTP và công khai tổ chức, cá nhân vi phạm qui định về ATTP.

- Lồng ghép phổ biến nội dung về ATTP trong các buổi sinh hoạt Đảng, 
đoàn thể, các buổi hội họp của các ban, ngành, địa phương, đơn vị.

- Tiếp tục tổ chức tập huấn, tuyên truyền chính sách pháp luật về ATTP, tập 
huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho các đối tượng: người sản xuất, chế biến, kinh 
doanh thực phẩm, người tiêu dùng và người quản lý làm công tác ATTP.

3. Hoạt động ký cam kết đảm bảo ATTP.
- Các bếp ăn tập thể, cơ sở chế biến lương thực, thực phẩm, cơ sở dịch vụ 

ăn uống phải có trách nhiệm ký cam kết với Ban chỉ đạo về đảm bảo chất lượng 
VSATTP.

4. Công tác kiểm tra
- Định kỳ tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành, chuyên ngành trong tháng 

hành động vì chất lượng VSATTP, Tết trung thu, Tết nguyên đán, các dịp lễ hội 
và các dịp khác trong năm.

- Tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm đối với các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các qui định về 
ATTP;  chú trọng kiểm tra các cơ sở cung cấp thực phẩm cho nhiều người, cơ sở 
dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, giết mổ gia súc, gia cầm.

5. Giám sát và xử lý ngộ độc thực phẩm.
- Củng cố hệ thống giám sát ngộ độc thực phẩm từ xã đến thôn.
- Tăng cường giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm, lấy mẫu các sản 

phẩm thực phẩm trên thị trường để giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm nhằm 
phát hiện, cảnh báo sớm nguy cơ ô nhiễm thực phẩm tới người quản lý và người 
tiêu dùng, đồng thời đề ra các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn nguy cơ mất an 
toàn thực phẩm.

6. Xây dựng, phát triển nguồn thực phẩm an toàn
- Tiếp tục xây dựng, qui hoạch, phát triển các vùng sản xuất nông lâm 

thủy sản an toàn; thúc đẩy, khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế 



3

biến thực phẩm áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (Viet GAP, 
HACCP…); duy trì, phát triển các chuỗi sản xuất, cung ứng sản phẩm an toàn và 
các mô hình quản lý ATTP theo chuỗi, phát triển hệ thống phân phối thực phẩm 
an toàn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1.1. Đài truyền thanh xã
Thực hiện đăng tin, bài tuyên truyền về ATTP trên địa bàn đặc biệt vào 

các dịp cao điểm trong năm như: Tháng hành động, Tết trung thu, Tết nguyên 
đán và các dịp Lễ hội trong năm.

1.2. Các ban ngành, đoàn thể.
Trên cơ sở nhiệm vụ được giao các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng kế 

hoạch và triển khai thực hiện theo hệ thống ngành dọc, theo phân cấp quản lý 
của đơn vị mình. Tăng cường công tác thông tin liên lạc giữa các ngành với 
thường trực Ban chỉ đạo, báo cáo việc triển khai các hoạt động về ATTP của 
đơn vị về cơ quan thường trực Ban chỉ đạo.

2. Trạm y tế xã.
- Trạm y tế tham mưu với UBND xã kiện toàn Ban chỉ đạo về chất lượng 

VSATTP, căn cứ kế hoạch của Ban chỉ đạo huyện xây dựng kế hoạch của địa 
phương mình cho phù hợp với tình hình hình thực tế  tổ chức ký cam kết giữa 
Ban chỉ đạo xã với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh lương thực, thực 
phẩm, bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống trên địa bàn, thường xuyên kiểm tra đối 
với các cơ sở này về thực hiện chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm 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; quan tâm, bố trí nguồn lực, kinh phí 
địa phương cho hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn.

3. Chế độ báo cáo
Các ban ngành, đoàn thể, UBND xã báo cáo kết quả triển khai các hoạt 

động về ATTP của đơn vị định kỳ 6 tháng, năm (trước ngày 10/6/2023 và 
15/12/2023) và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Ban chỉ đạo An toàn thực 
phẩm huyện gửi về cơ quan thường trực Ban chỉ đạo (Trung tâm y tế huyện Gia 
Lộc) để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo huyện và tỉnh.

Trên đây là kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 
2023. BCĐ yêu cầu các ngành, các đơn vị, UBND xã triển khai thực hiện để đạt 
kết quả cao./.
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Nơi nhận:
- UBND xã
 - Lưu.

TRƯỞNG BAN
CHỦ TỊCH UBND XÃ

Nguyễn Minh Quân
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