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- Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành 

về an toàn thực phẩm tỉnh; 

- Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm 

các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 265/KH-BCĐTƯATTP ngày 09/3/2021 của Ban 

Chỉ đạo liên ngành (BCĐLN) Trung ương về an toàn thực phẩm (ATTP) về việc 

triển khai Tháng hành động vì ATTP năm 2021 (Kế hoạch số 265/KH-

BCĐTƯATTP) với chủ đề “Đảm bảo ATTP, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm 

trong tình hình bình thường mới” (văn bản đính kèm); Ban Chỉ đạo liên ngành 

về ATTP tỉnh đề nghị các cơ quan thành viên BCĐLN về ATTP tỉnh, BCĐLN 

về ATTP các huyện, thành phố triển khai các nội dung sau: 

1. Công tác chỉ đạo 

- Chỉ đạo, triển khai Kế hoạch số 265/KH-BCĐTƯATTP; đồng thời, gắn 

với nội dung Kế hoạch số 317/KH-BCĐLN ngày 24/01/2021 của BCĐLN về 

ATTP tỉnh (Kế hoạch số 317/KH-BCĐLN) về việc triển khai công tác quản lý 

nhà nước (QLNN) về ATTP năm 2021 (xây dựng văn bản triển khai Tháng 

hành động vì ATTP xong trước ngày 31/3/2021). 

- Chỉ đạo, triển khai đợt cao điểm thực hiện công tác QLNN về ATTP trong 

thời gian diễn ra Tháng hành động vì ATTP từ ngày 05/4/2021 đến ngày 

20/5/2021; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp, trường học với công tác bảo đảm ATTP theo tinh thần chỉ đạo 

tại Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục 

tăng cường trách nhiệm QLNN, bảo đảm ATTP trong tình hình mới; Chỉ thị số 

13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm 

QLNN về ATTP; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm QLNN về ATTTP trong tình hình mới; 

- Tổ chức phát động triển khai Tháng hành động vì ATTP năm 2021: Căn 

cứ tình hình thực tế và tình hình dịch bệnh trên địa bàn, BCĐLN về ATTP các 

cấp lựa chọn hình thức thực hiện cho phù hợp (tổ chức hội nghị hoặc lễ phát 

động hoặc hình thức khác) để phổ biến, quán triệt công tác triển khai Tháng 

hành động vì ATTP năm 2021 (thực hiện xong trước ngày 15/4/2021). 
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2. Công tác tuyên truyền về ATTP 

- Triển khai chiến dịch truyền thông về ATTP theo nội dung hướng dẫn 

tại Kế hoạch số 317/KH-BCĐLN; Phụ lục 1 ban hành kèm theo Kế hoạch số 

265/KH-BCĐTƯATTP; các văn bản hướng dẫn của ngành, địa phương. 

- Trong thời gian diễn ra Tháng hành động vì ATTP, mỗi xã (phường, thị 

trấn) làm tối thiểu 05 băng rôn tuyên truyền và triển khai treo tại các chợ, khu 

đông dân cư; hướng dẫn, vận động mỗi tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống làm tối thiểu 01 băng rôn để treo tại cơ 

sở thực phẩm (nội dung khẩu hiệu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Kế hoạch 

số 265/KH-BCĐTƯATTP). 

- Tuyên truyền, hướng dẫn, giám sát các cơ sở thực phẩm trong quá trình 

tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, phòng ngừa dịch bệnh 

đường tiêu hóa và sự cố về ATTP.  

- Tăng cường công khai, chỉ dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm, sản phẩm thực phẩm bảo đảm an toàn trên phương tiện thông tin đại 

chúng, trang thông tin điện tử, thông báo bằng văn bản… đến các tổ chức, cá 

nhân và Nhân dân nhằm tăng cường kết nối cung - cầu thực phẩm an toàn; duy 

trì công khai đường dây nóng về ATTP; công khai các tổ chức, cá nhân vi 

phạm về ATTP, kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt về ATTP. 

3. Công tác kiểm tra, hậu kiểm về ATTP 

- Triển khai đợt cao điểm kiểm tra, hậu kiểm về ATTP theo nội dung hướng 

dẫn tại Kế hoạch số 317/KH-BCĐLN; Phụ lục 2 ban hành kèm theo Kế hoạch 

số 265/KH-BCĐTƯATTP; các văn bản hướng dẫn của ngành, địa phương. Tập 

trung kiểm tra, hậu kiểm nội dung sau: 

+ Đối với các đơn vị QLNN về ATTP các cấp: Kiểm tra, đánh giá tiến độ, 

chất lượng triển khai công tác QLNN về ATTP và triển khai Tháng hành động vì 

ATTP năm 2021; việc triển khai các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và văn bản 

hướng dẫn thực hiện của tỉnh như: Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/12/2014 về tiếp 

tục tăng cường trách nhiệm QLNN, bảo đảm ATTP trong tình hình mới; Chỉ thị 

số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 về tăng cường trách nhiệm QLNN về ATTP; Chỉ 

thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 về tiếp tục tăng cường trách nhiệm QLNN về 

ATTP trong tình hình mới; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 về tăng cường 

hiệu lực, hiệu quả QLNN, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo… 

+ Đối với cơ sở thực phẩm: Tiến hành kiểm tra, hậu kiểm việc chấp hành các 

quy định về bảo đảm ATTP đúng quy trình, quy định pháp luật và kế hoạch đã 

được phê duyệt; thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, kết hợp làm tốt công tác 

tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức, pháp luật, thực hành đúng về ATTP; 

xử lý và công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm về ATTP theo quy định. 

- Tăng cường hoạt động đấu tranh chống gian lận thương mại; kiểm soát thị 

trường và xử lý thực phẩm giả, nhập lậu, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, 

không đảm bảo ATTP theo quy định. 
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4. Công tác phòng, chống dịch bệnh 

Củng cố hoạt động của hệ thống giám sát dịch bệnh và Đội truy xuất nguồn 

gốc thực phẩm, Đội điều tra, xử trí ngộ độc thực phẩm tại các cấp, các ngành; 

chuẩn bị sẵn sàng các phương án, lực lượng thường trực, phương tiện, vật tư, hóa 

chất, kịp thời xử lý, can thiệp khi có dịch bệnh trên đàn vật nuôi, các sự cố về 

ATTP theo quy định. 

5. Chế độ báo cáo 

Thực hiện theo Công văn số 2416/SYT-NVY ngày 24/11/2020 của Sở Y tế 

về việc thực hiện chế độ báo cáo về ATTP theo Quyết định số 3057/QĐ-BYT 

ngày 15/7/2020 của Bộ Y tế./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Bộ Y tế;  

- Cục ATTP;  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  

- Văn phòng UBND tỉnh:  LĐVP, TKCT, TH;             

- Lưu: VT, KGVX. 

 

KT. TRƯỞNG BAN   

PHÓ TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Mai Sơn 
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