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KẾ HOẠCH
Triển khai “Tháng hành động Vì an toàn thực phẩm” năm 2020

Thực hiện Công văn số: 2440/UBND-YT ngày 10/4/2020 của UBND
thành phố Nha Trang về việc phối hợp tuyên truyền trong “Tháng hành động vì
an toàn thực phẩm năm 2020”.
Thực hiện Kế hoạch số: 2407/KH-UBND-YT ngày 10/4/2020 của UBND
thành phố Nha Trang về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực
phẩm” năm 2020;
Để bảo đảm an toàn thực phẩm giữa mùa dịch covid-19; UBND xã Phước
Đồng triển khai tháng Hành động về ATTP năm 2020 như sau:
I. MỤC TIÊU CHUNG:
1. Tăng cường công tác truyền thông, thông tin chính xác, kịp thời, toàn
diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm; đề
cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thực thi pháp luật về
an toàn thực phẩm.
2. Đẩy mạnh công tác kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở
sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt tại các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ. Nêu
cao vai trò giám sát của các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và người tiêu dùng
đối với việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm của các cá nhân, cơ sở sản
xuất, kinh doanh thực phẩm.
3. Tăng cường xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm,
quảng cáo thực phẩm và giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an
toàn.
II. MỤC TIÊU CỤ THỂ:
1. Phấn đấu trên 90% các cơ sở sản xuất , kinh doanh, chế biến thực phẩm
và người tiêu dùng trên địa bàn xã nhận thức đúng kiến thức pháp luật về ATTP.
2. Giảm thiểu tối đa ngộ độc thực phẩm trên địa bàn xã Phước Đồng.
III. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI:
1. Thời gian: từ tháng 4/2020 đến hết ngày 15/5/2020.
2. Phạm vi triển khai: Các hộ kinh doanh, sản xuất, chế biến thực phẩm và
người tiêu dùng trên địa bàn xã.
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IV. NỘI DUNG THỰC HIỆN:
1. Tổ chức phát động triển khai Tháng hành động :
- Huy động hệ thống loa truyền thanh xã phát thanh tuyên truyền chính
sách, pháp luật, kiến thức về an toàn thực phẩm giữa mùa dịch bệnh covid-19
- Phát tờ rơi,dán tranh ảnh các thông điệp, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên
truyền đảm bảo an toàn thực phẩm Tháng hành động năm 2020.
- 10 Địa điểm treo băng rôn. Cụ thể:
+ UBND xã Phước Đồng
+ Trạm Y tế xã Phước Đồng
+ Phân Trạm y tế Hòn Rớ
+ Chợ tạm Phước Đồng
+ Chợ Hòn Rớ
+ 05 quán kinh doanh thực phẩm trên địa bàn (gồm các thôn: Phước Lợi,
Phước Trung, Phước Hạ, Phú Thọ, Phú Thịnh).
- Nội dung băng rôn: (theo phụ lục 1, Kế hoạch số: 2407/UBND-YT ngày
10/4/2020 của UBND thành phố).
- Tổ chức xe tuyên truyền lưu động trên trục đường chính của xã: Từ
UBND đến ngã ba Phước Thượng - khu vực Sông Lô (Phước Hạ) - cảng cá Hòn
Rớ - Trạm Biên phòng Hòn Rớ và một số tuyến đường khác.
- Thời gian thực hiện: như trên.
2. Triển khai chiến dịch truyền thông bảo đảm an toàn thực phẩm:
a) Đội tượng truyền thông:
- Các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm.
- Chính quyền, các cơ quan ban ngành của địa phương.
- Người tiêu dùng thực phẩm.
b) Nội dung truyền thông:
- Tuyên truyền phổ biến kiến thức về sản xuất kinh doanh thực phẩm theo
quy định của pháp luật.
- Tuyên truyền phổ biến, vận động người tiêu dùng lựa chọn và sử dụng
thực phẩm bảo đảm an toàn, nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất
lượng. Hiểu đúng, dùng đúng thực phẩm bảo vệ sức khỏe con người.
c) Hình thức truyền thông:
- Phát thanh trên loa đài, phủ sóng toàn xã 05 lần/tuần x 04 tuần.
- Phối hợp với các ban ngành địa phương: Cán bộ y tế, các trưởng thôn,
Hội Cựu chiến binh, Hội LHPN, Hội Nông dân, y tế thôn bản, cộng tác viên dân
số, Mặt trận, các trường học trên địa bàn tham gia vào đoàn kiểm tra việc thực
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hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về dịch Covid-19, tuyên truyền trực
tiếp bằng loa cầm tay trên địa bàn toàn xã.
- Băng rôn khẩu hiệu.
3. Hoạt động kiểm tra liên ngành trong Tháng hành động vì ATTP
năm 2020:
a) Đối tượng kiểm tra:
- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống ( không có giấy phép kinh
doanh), thức ăn đường phố.
- Các bếp ăn tập thể.
b) Nội dung kiểm tra:
- Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và bếp ăn tập thể:
+ Giấy xác nhận đủ sức khỏe,giấy xác nhận đủ kiến thức ATTP hoặc danh
sách xác nhận tập huấn kiến thức ATTP của người lao động trực tiếp chế biến
thực phẩm (do chủ cơ sở ký xác nhận).
+ Điều kiện đảm bảo ATTP của cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ.
+ Quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm.
+ Nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm được sử dụng tại cơ sở.
+ Việc lưu mẫu thức ăn và hồ sơ kiểm thực ba bước.
+ Việc bảo đảm nước sạch dùng cho chế biến thực phẩm.
- Đối với cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố:
+ Cơ sở phải đảm bảo cách biệt nguồn gây độc hại nguồn gây ô nhiễm.
+ Thức ăn có bày trên giá kệ.
+ Kiểm tra nguyên liệu, phụ gia thực phẩm.
+ Kiểm tra dụng cụ ăn uống, chứa đựng thực phẩm.
+ Kiểm tra dụng cụ che mưa, nắng, bụi bẩn, côn trùng, động vật gây hại.
+ Kiểm tra nguồn nước phục vụ chế biến.
+ Kiểm tra điều kiện sức khỏe, kiến thức và thực hành của người trực tiếp
chế biến kinh doanh thực phẩm.
c) Phương pháp kiểm tra:
Tổ kiểm tra Liên ngành ATTP xã Phước Đồng thực hiện kiểm tra thực tế
tại nơi kinh doanh, mua bán, chế biến của các cơ sở và lập biên bản hành chính
(nếu có), xử lý theo quy định của pháp luật.
d)Cơ sở pháp lý xử lý vi phạm:
- Căn cứ nghị đinh số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ
Quy định xử phạt vi phạm hành chính về ATTP.
- Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
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4. Công tác báo cáo Tháng hành động:
Kết thúc tháng hành động: tổng hợp báo cáo về Phòng Y tế thành phố
trước ngày 17/5/2020.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. BCĐ An toàn thực phẩm xã có trách nhiệm:
Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên theo chức năng, nhiệm
vụ; xây dựng kế hoạch và lịch kiểm tra, tuyên truyền.
2. Trạm Y tế có trách nhiệm:
- Phối hợp Công chức VHXH1 (phụ trách VHTT) cung cấp thông tin dịch
bệnh; viết bài tuyên truyền về chính sách, pháp luật, kiến thức liên quan đến
công tác đảm bảo chất lượng VSATTP.
- Tham gia phối hợp với Đoàn kiểm tra của xã về việc thực hiện Chỉ thị số
16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách
phòng chống dịch Covid-19; lồng ghép tuyên truyền về an toàn thực phẩm trong
Tháng hành động năm 2020.
3. Công chức VHXH 1 và Chuyên trách Đài truyền thanh xã:
- Tuyên truyền trên Đài truyền thanh xã các nội dung: phổ biến kiến thức,
tăng cường nhận thức, làm rõ trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và
người tiêu dùng trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm theo qui định của pháp
luật, giảm thiểu số ca ngộ độc thực phẩm do tiêu dùng thực phẩm không an
toàn, thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu
dùng trong thời gian xảy ra dịch Covid-19.
- Duy trì phát thanh tần suất tối đa 05 lần/ tuần x 04 tuần.
4. Công an xã:
Cử lực lượng Công an viên phối hợp Đoàn kiểm tra Liên ngành ATTP xã
kiểm tra các cơ sở kinh doanh, sản xuất, chế biến thực phẩm trên địa bàn xã.
Đảm bảo an ninh trật tự nơi kiểm tra và an toàn cho các thành viên trong Đoàn
kiểm tra. Tham mưu xử lý nghiêm những cơ sở, cá nhân cố tình vi phạm theo
ngành dọc.
5. Công chức phụ trách Địa chính, Môi trường:
Phối hợp với Trạm Y tế tham mưu UBND xã triển khai công tác vệ sinh
môi trường, phối hợp tổ chức kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính
VSATTP đối với những cá nhân, đơn vị, cơ sở có hành vi vi phạm.
6. Trưởng thôn và Cộng tác viên y tế thôn:
Phối hợp với Đoàn kiểm tra Liên ngành ATTP của xã giám sát các cơ sở,
nắm chắc số lượng các cơ sở kinh doanh trên địa bàn thôn mình để tuyên truyền
và vận động.
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7. Các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, ăn uống, giải khát trên
địa bàn:
- Cam kết chịu trách nhiệm về chất lượng vệ sinh ATTP do mình sản xuất,
kinh doanh; thực hiện các thủ tục cần thiết bảo đảm hồ sơ pháp lý theo qui định
- Các hộ kinh doanh có quy mô lớn trên địa bàn thực hiện treo băng rôn
hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020 tại cơ sở
mình.
8. Đề nghị UBMTTQ và các đoàn thể xã:
- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm vận
động các thành viên của tổ chức mình tham gia các hoạt động theo yêu cầu của
Ban Chỉ đạo xã.
- Tuyên truyền đến từng hội viên, đoàn viên về công tác giữ gìn mỹ quan
đô thị, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và cử hội viên tham gia hưởng ứng
theo Kế hoạch của UBND xã.
VI. KINH PHÍ: Sử dụng từ nguồn ngân sách xã.
- Kinh phí chi lực lượng tham gia kiểm tra các cơ sở được phân cấp trên
địa bàn xã:
05 thành viên x 50.000đ/ ngày x 10 ngày = 2.500.0000 đồng.
- Kinh phí in băng rôn: 05 cái x 300.000đ/cái = 1.500.000 đồng.
- Tổng kinh phí : 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng chẵn).
Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác kiểm tra Vệ sinh ATTP trong
Tháng hành động ATTP năm 2020, UBND xã Phước Đồng yêu cầu các thành
viên BCĐ, Đoàn kiểm tra Liên ngành Vệ sinh ATTP, các bộ phận liên quan, các
thôn, các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả
về Ban Chỉ đạo xã sau khi kết thúc đợt kiểm tra./.
Nơi nhận:
- Phòng Y tế thành phố (VBĐT);
- Đảng ủy, HĐND xã (báo cáo);
- Các PCT.UBND xã;
- UBMTTQ và Trưởng các đoàn thể xã (phối hợp);
- Trạm Y tế xã (thực hiện);
- Trưởng Công an xã (thực hiện);
- Trưởng thôn 14 thôn (thực hiện);
- Hiệu trưởng các trường học (thực hiện);
- Các thành viên Ban chỉ đạo xã (thưc hiện);
- Lưu: VT, VBĐT.
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