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UBND HUYỆN LÝ NHÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BCĐ LIÊN NGÀNH VỀ ATTP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 24  /KH-BCĐ Lý Nhân, ngày 03  tháng 4  năm 2019 

KẾ HOẠCH 
Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019 

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-BCĐ ngày 26/3/2019 của Ban Chỉ đạo liên 

ngành về an toàn thực phẩm  tỉnh Hà Nam về việc triển khai “Tháng hành động 

vì an toàn thực phẩm” năm 2019; Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm 

huyện ban hành Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” 

năm 2019 (sau đây gọi tắt là Tháng hành động) như sau: 

I. CHỦ ĐỀ THÁNG HÀNH ĐỘNG NĂM 2019 

“Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lƣợng. Bảo vệ 

quyền lợi ngƣời tiêu dùng” 

II. MỤC TIÊU 

1. Tăng cường công tác giáo dục, 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 (ATTP). Đề cao vai trò, trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc thực 

thi pháp luật về ATTP.  

2. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, hậu kiểm tại các cơ sở sản xuất, chế biến, 

kinh doanh thực phẩm, đặc biệt tại các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, các làng nghề. 

Tăng cường 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 ATTP của các cá nhân, cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm. 

3. Giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn, thực phẩm 

giả, kém chất lượng. 

III. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI THỰC HIỆN 

Từ ngày 15/4 đến 15/5 năm 2019 trên phạm vi toàn huyện. 

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU 

1. Hội nghị triển khai Tháng hành động. 

1.1. Cấp huyện: Tổ chức Hội nghị triển khai Tháng hành động năm 2019  

1.2. Cấp xã: Căn cứ điều kiện thực tế tại các địa phương có thể tổ chức Hội 

nghị triển khai Tháng hành động hoặc tổ chức Lễ phát động Tháng hành động. 

2. Tổ chức chiến dịch truyền thông  

- Huy động các cơ quan thông tin đại chúng, báo đài... đặc biệt là hệ thống 

truyền thanh xã, thị trấn tham gia tuyên truyền về ATTP trong suốt chiến dịch. 

- Tài liệu truyền thông:  

+ Đĩa tiếng, đĩa hình: Thông điệp của Tháng hành động 
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+ Các địa phương chủ động xây dựng tài liệu truyền thông phù hợp với 

phong tục, tập quán của địa phương. 

- Các nội dung cần tập trung tuyên truyền: Tăng cường tuyên truyền nâng 

cao nhận thức, hiểu đúng, thực hiện đúng Luật an toàn thực phẩm và các văn bản 

pháp luật có liên quan; hướng dẫn sản xuất kinh doanh, bảo quản và tiêu dùng 

thực phẩm an toàn; trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành 

đoàn thể và quyền nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng 

thực phẩm; các hoạt động bảo đảm ATTP trên địa bàn huyện; biểu dương thông 

tin rộng rãi về các tổ chức, cá nhân làm tốt, tích cực tham gia các hoạt động bảo 

đảm ATTP, các cơ sở kinh doanh thực phẩm an toàn theo chuỗi và ứng dụng công 

nghệ thông tin trong truy xuất nguồn gốc thực phẩm; phê phán đưa tin các đơn vị, 

cá nhân vi phạm các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm. 

3. Công tác kiểm tra ATTP  

- Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP huyện, xã/thị trấn tổ chức các đoàn 

kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra và lấy mẫu thực phẩm kiểm nghiệm 

nhanh tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Xử lý 

nghiêm các hành vi vi phạm về ATTP theo quy định. 

- Mời đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tham gia kiểm tra theo Chương 

trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm ATTP giai đoạn 2016-2020. 

- Ban chỉ đạo huyện sẽ tổ chức kiểm tra việc chỉ đạo, tổ chức, triển khai 

công tác an toàn thực phẩm đối với Ban chỉ đạo các xã, thị trấn. 

4. Công tác báo cáo tổng kết Tháng hành động 

Kết thúc Tháng hành động năm 2019, Ủy ban nhân dân các xã/thị trấn, các 

Phòng, Ban, Ngành và các tổ chức, đoàn thể liên quan báo cáo kết quả hoạt động 

về cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP huyện (bộ phận tổng 

hợp: Phòng Y tế huyện Lý Nhân bằng văn bản và file mềm theo địa chỉ email: 

thaidangnguyen1985@gmail.com) trƣớc ngày 16/5/2019 để tổng hợp báo cáo 

Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh (theo mẫu số 1). 

V. NGUỒN LỰC 

- Nguồn kinh phí của Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số. 

- Nguồn kinh phí của tỉnh và kinh phí hỗ trợ của các địa phương. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Y tế 

- Chủ trì, phối hợp với các Phòng: Kinh tế - Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Đội quản lý thị trường số 2, Công an huyện... tham mưu UBND 

huyện thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện kiểm tra việc chỉ đạo, tổ 

chức triển khai các hoạt động bảo đảm ATTP trong Tháng hành động năm 2019 

của các xã/thị trấn và việc chấp hành quy định về ATTP của các cơ sở sản xuất, 

chế biến, kinh doanh thực phẩm. 

- Phối hợp với Đài Truyền thanh và Phòng Văn hóa-Thông tin, các cơ quan thông 

tin đại chúng tổ chức tuyên truyền về ATTP trong dịp Tháng hành động năm 2019.  

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. 
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2. Trung tâm Y tế  

- Chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn thực hiện tốt vai trò cơ quan thường 

trực của BCĐ liên ngành về ATTP các xã, thị trấn. 

- Tổ chức giám sát, điều tra các ca vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn, 

chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, phương tiện vận chuyển, 

cấp cứu khi xảy ra các ca, vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn. 

- Cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành và chuyên ngành của ngành 

Y tế khi có yêu cầu. 

- Chuẩn bị trang thiết bị, dụng cụ để lấy mẫu làm xét nghiệm nhanh hoặc 

gửi tuyến trên kiểm nghiệm phục vụ cho kiểm tra tại các cơ sở thực phẩm. 

- Báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. 

3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Chỉ đạo các đơn vị trong ngành tuyên truyền hướng dẫn Nhân dân thực 

hiện tốt quy định về ATTP trong nuôi trồng, chế biến, vận chuyển, bảo quản 

những sản phẩm thực phẩm do ngành quản lý. 

- Tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành của huyện theo kế hoạch; kiểm tra 

và xử lý nghiêm những đơn vị, cơ sở có hành vi vi phạm về chất lượng ATTP 

theo đúng quy định của pháp luật.  

4. Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

- Tổ chức tuyên truyền hướng dẫn Nhân dân thực hiện tốt quy định về 

ATTP thuộc lĩnh vực quản lý. 

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, không để thực phẩm giả, thực phẩm 

không đảm bảo an toàn lưu thông trên thị trường. 

- Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành của huyện theo kế hoạch; kiểm tra và 

xử lý nghiêm những đơn vị, cơ sở có hành vi vi phạm về chất lượng ATTP theo 

đúng quy định của pháp luật.  

5. Đội quản lý thị trƣờng số 2 

- Phối hợp với Phòng Y tế tham mưu UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra 

liên ngành về ATTP trong đợt Tháng hành động năm 2019. 

- Chủ trì trong các buổi kiểm tra. 

- Báo cáo kết quả kiểm tra về BCĐ liên ngành về ATTP huyện theo quy định. 

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Huyện đoàn, 

Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân huyện...: Vận động các thành viên, đoàn 

viên, hội viên tích cực tham gia tuyên truyền và giám sát các hoạt động bảo đảm 

ATTP trong Tháng hành động năm 2019; lựa chọn, tiêu dùng sản phẩm thực phẩm 

đảm bảo chất lượng, không sử dụng sản phẩm thực phẩm không an toàn; lên án, tố 

cáo các hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực ATTP. 

7. Ủy ban nhân dân các xã/thị trấn 

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức Hội nghị triển khai hoặc Lễ phát động Tháng 

Hành động phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương và triển khai hiệu quả các 

hoạt động trong Tháng hành động trên địa bàn. 
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- Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, chuyên ngành thực hiện kiểm tra các cơ 

sở thực phẩm theo phân công, phân cấp quản lý, chú trọng cơ sở sản xuất, kinh 

doanh, rau, thịt, các sản phẩm nông thủy sản tại các chợ, cơ sở sản xuất, kinh doanh 

rượu, các làng nghề... Xử lý nghiêm những cơ sở thực phẩm vi phạm về ATTP. 

- Báo cáo Kết quả thực hiện theo quy định. 

VII. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

1. Xây dựng kế hoạch:  

- Tuyến huyện: Trước ngày 03/4/2019.  

- Tuyến xã: Trước ngày 09/4/2019. 

2. Triển khai chiến dịch tuyên truyền: Từ ngày 15/4 đến 15/5/2019. 

3. Tổ chức Hội  nghị  triển  khai:  

Cấp huyện: Từ ngày 05 đến 12/4/2019. 

Cấp xã: Từ ngày 13 đến 15/4/2019. 

4. Tổ chức kiểm tra tại các tuyến: Từ ngày 15/4 đến 15/5/2019. 

Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP huyện đề nghị các Phòng, Ban, Ngành, 

UBND các xã/thị trấn, các tổ chức, đoàn thể căn cứ chức năng nhiệm vụ theo 

lĩnh vực được phân công, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động 

trong Tháng hành động vì ATTP năm 2019 đạt hiệu quả góp phần bảo vệ và 

chăm sóc sức khỏe nhân dân./.  

Nơi nhận: TM. BAN CHỈ ĐẠO 
- BCĐ Liên ngành về VSATTP tỉnh; PHÓ TRƢỞNG BAN THƢỜNG TRỰC 
- Chi Cục An toàn thực phẩm tỉnh;  
- Lãnh đạo UBND huyện; 

     (Để báo cáo) 
 

- Thành viên BCĐ huyện;  
- Các phòng, ban, ngành, 

  đoàn thể thuộc huyện; 
 

- UBND các xã, thị trấn;  

- Lưu: VT,YT. 
 

 

 PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

 Trịnh Thế Mạnh 
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Đơn vị :…… 

Tel :……………. 

Fax :…………… 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Ngày       tháng        năm 2019 

BÁO CÁO 

THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM 

 

Kính gửi: ……………………………………………….. 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO 

 

TT 

 

Nội dung hoạt 

động 

Tuyếnxã Tuyến huyện 
Tuyến

tỉnh 
So sánh 

với năm 

trƣớc 

(tăng/giả

m%) 

Tổng 

số xã 

Số xã 

thực 

hiện 

Tổng 

số 

huyện 

Số 

huyện 

thực 

hiện 

 

1 
Xây dựng Kế hoạch 

Tháng hành động 
      

2 
Tổ chức Lễ phát 

động 
      

3 
Họp BCĐ triển khai 

Tháng hành động 
      

4 Công văn chỉ đạo       

5 Hội nghị triển khai       

6 Hội nghị tổng kết       

II. CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG 

TT Tên hoạt động Số buổi 
Số ngƣời tham 

dự 

So sánh với năm 

trƣớc (Tăng hay 

giảm %) 

1 Tập huấn    

2 Hội thảo    

3 Nói chuyện    

 Số tin bài Số lần phát sóng 

So sánh với năm 

trước (Tăng hay 

giảm %) 

4 Báo viết    

5 Phát thanh    

6 Truyền hình    

MẪU 1 
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7 

Sản phẩm truyền thông 

 Số lượng 
So sánhvới năm trước 

(Tăng hay giảm %) 

Băn grôn, khẩu hiệu 

(chiếc) 
  

Tranh, áp phích (tờ)   

Băng, đĩa hình (băng)   

Băng, đĩa âm (băng)   

Tờ rơi, tờ gấp   

Khác   

8 
Hoạt động khác(ghi 

rõ) 
  

8.1  

8.2  

III. KẾT QUẢ THANH TRA, KIỂM TRA TẠI CÁC CƠ SỞ THỰC PHẨM 

(Tuyến huyện báo cáo: không báo cáo các cơ sở thực phẩm  do đoàn liên ngành 

tuyến tỉnh thực hiện ): 

1. Việc tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra 

Tổng số đoàn thanh tra, kiểm tra:   Trong đó: 

1.1 Số đoàn thanh tra, kiểm tra tuyến tỉnh: .....; Liên ngành:....; chuyên ngành:…. 

1.2 Số đoàn thanh tra, kiểm tra tuyến huyện:.... Liên ngành:…; chuyên ngành:… 

1.3 Số đoàn kiểm tra tuyến xã: ........; Liên ngành:….…; chuyên ngành:....…. 

2. Kết quả thanh tra, kiểm tra: 

Bảng 1: Kết quả kiểm tra 

T

T 

Cơ sở 

thực 

phẩm 

Tuyến Xã Tuyến Huyện 

TS 

cơ 

sở 

Số 

được 

TKT 

Số 

đạt 

Tỷ lệ 

đạt (%) 
TS cơ sở Số được TKT Số đạt 

Tỷ lệ 

đạt (%) 

1 Sản xuất         

2 
Sơ chế, 

chế biến 
        

3 
Kinh 

doanh TP 
        

4 
Dịch vụ 

ăn uống 
        

5 
Bếp ăn 

tập thể 
        

 Tổng         
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cộng 

Bảng 2: Tình hình vi phạm và xử lý vi phạm 

TT Tổng hợp tình hình vi phạm 
Số lƣợng 

Tỷ lệ % so với 

số đƣợc kiểm tra 

Tuyến 

xã 

Tuyến 

huyện 
 

1 Tổng số cơ sở được thanh, kiểm tra    

2 Số cơ sở có vi phạm    

3 Số cơ sở vi phạm bị xử lý    

 Trong đó:    

3.1 Hình thức phạt chính:    

 Số cơ sở bị cảnh cáo    

 Số cơ sở bị phạt tiền    

 Tổng số tiền phạt    

3.2 
Hình thức phạt bổ sung, biện pháp 

khắc phục hậu quả 

   

* Số cơ sở bị đóng cửa     

* 
Số cơ sở bị đình chỉ lưu hành sản 

phẩm 

   

 Số sản phẩm bị đình chỉ lưu hành    

* Số cơ sở bị tiêu huỷ sản phẩm    

 Tổng số loại sản phẩm bị tiêu hủy    

* Số cơ sở phải khắc phục về nhãn    

 
Số loại sản phẩm có nhãn phải khắc 

phục 

   

* 
Số cơ sở bị đình chỉ lưu hành tài liệu 

q/cáo 

   

 
Số loại tài liệu q/cáo bị đình chỉ lưu 

hành 

   

* Các xử lý khác    

3.3 
Chuyển hồ sơ sang cơ quan khác xử 

lý 

   

3.4 
Số cơ sở có vi phạm nhưng không xử 

lý (chỉ nhắc nhở) 

   

Bảng 3: Các nội dung vi phạm chủ yếu 

TT Nội dung vi phạm 

Số cơ sở đƣợc 

TKT 

Số cơ sở vi 

phạm 

Tuyến 

huyện 

Tuyến 

xã 

Tuyến 

huyện 

Tuyến 

xã 

1 
Quy định về sử dụng thuốc bảo vệ thực 

vật 

    

2 
Quy đinh về sử dụng chất cấm, thuốc 

kháng sinh trong chăn nuôi 
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3 Điều kiện trang thiết bị dụng cụ     

4 Điều kiện về con người     

5 Công bố sản phẩm     

6 Ghi nhãn thực phẩm     

7 Quảng cáo thực phẩm     

8 Chất lượng sản phẩm thực phẩm     

9 Vi phạm khác (ghi rõ)     

9.1 
Hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn 

gốc  

    

9.2 ......     

Bảng 4: Kết quả kiểm nghiệm mẫu: 

TT Loại xét nghiệm Kết quả  xét nghiệm mẫu 

  
Tổng số xét 

nghiệm 

Số  

không đạt 

Tỷ lệ % 

không đạt 

1 Xét nghiệm tại labo (mẫu)    

1.1 Hóa lý (Chỉ tiêu)    

1.2 Vi sinh (Chỉ tiêu)    

Tổng số xét nghiệm tại labo (Chỉ tiêu)     

2 Xét nghiệm nhanh     

2.1 Dụng cụ (Chỉ tiêu)    

2.2 Thực phẩm (Chỉ tiêu)    

2.3 Nước ăn uống (Chỉ tiêu)    

2.4 Khác    

3 Cộng     

IV. NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM 

 

 

TT 

 

Nội dung 

Kếtquả 
So sánh năm 

nay/năm trƣớc 

Số liệu năm 

nay 

Số liệu năm 

trƣớc 
Tăng Giảm 

1 Số vụ     

2 TS mắc     

3 Số đi viện     

4 Số tử vong     

Cộng     

 

V. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC(nếu có ghi cụ thể) 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

VI. ĐÁNH GIÁ CHUNG (Đề ghị nhận xét, đánh giá cụ thể theo số liệu thực tế 

tại các bảng). 
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1. Thuận lợi: 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

2. Khó khăn: 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

3. Đề xuất, kiến nghị: 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................ 
Nơi gửi: 
- Như trên; 
- Lưu. 

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ 

(Ký tên đóng dấu) 
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