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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THỌ 

 

Số:  77 /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         

Đức Thọ, ngày  11 tháng 01 năm 2021 
   

 

    KẾ HOẠCH 

 Bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2021 

 trên địa bàn huyện Đức Thọ 

 

Thực hiện Luật an toàn thực phẩm; Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 

14/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc Ban hành Quy định quản lý 

nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Ủy ban nhân dân huyện 

Đức Thọ xây dựng Kế hoạch đảm bảo An toàn vệ sinh thực phẩm năm 2021 như 

sau: 

I. Mục tiêu  

1. Mục tiêu chung. 

Bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn nhằm bảo vệ và nâng cao sức khỏe 

nhân dân; góp phần phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng 

và yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Tỷ lệ ca ngộ độc trong các vụ NĐTP được báo cáo/100.000 dân là <5; 

 - Tỷ lệ các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được cấp giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện ATTP (thuộc diện cấp giấy) là 100%; 

 - Tỷ lệ sơ sở thực phẩm được kiểm tra đạt yêu cầu về ATTP 85%; 

 - 95% cán bộ làm công tác quản lý, thanh, kiểm tra tuyến huyện, xã, thị trấn 

được tập huấn về ATTP;  

- Tỷ lệ > 85% người sản xuất, kinh doanh thực phẩm, người tiêu dùng hiểu 

đúng về VSATTP; 

 - Tỷ lệ 100% người lãnh đạo hiểu đúng về VSATTP. 

II. Nội dung kế hoạch. 

1. Công tác chỉ đạo 
- Đưa công tác đảm bảo an toàn thực phẩm thành nhiệm vụ trọng tâm, 

thường xuyên của cấp ủy, chính quyền; xây dựng kế hoạch năm, Tết Dương dịch, 

Tết Nguyên đán, Lễ hội, Tết Trung thu, Tháng hành động an toàn thực phẩm. 

- Định kỳ và đột xuất tiến hành kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai, 

thực hiện của Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm; 

 - Cập nhật các văn bản pháp luật và quy phạm kỹ thuật về VSATTP mới 

ban hành; 

2. Thông tin, truyền thông giáo dục về an toàn thực phẩm 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật an toàn thực phẩm; các 

văn bản pháp luật về ATTP mới ban hành; 

 - Triển khai mạnh mẽ và đồng bộ các hoạt động thông tin, giáo dục và 

truyền thông nhằm thay đổi hành vi, phong tục, tập quán, phòng ngừa ngộ độc 

thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; 

 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kiến thức VSATTP trên các phương 

tiện thông tin đại chúng, đặc biệt tập trung vào các dịp cao điểm như: Tết Nguyên 
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đán, Tháng hành động vì chất lượng ATTP, Tết Trung thu và các Lễ Hội trong 

năm... 

 - Nâng cao kiến thức và kỷ năng truyền thông VSATTP cho các cán bộ phụ 

trách tuyến xã, thị trấn, nhân viên y tế thôn, tổ dân phố; 

 - Tổ chức các lớp tập huấn phổ biến, tuyên truyền pháp luật, cơ chế, chính 

sách mới cho người sản xuất, kinh doanh; 

 3. Tăng cường giám sát ngộ độc thực phẩm, ô nhiễm thực phẩm và các 

bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm nhằm hạn chế ngộ độc thực phẩm 

 4. Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện, xác nhận kiến thức an toàn 

thực phẩm 

- Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm các phòng: Y 

tế; Kinh tế - Hạ tầng; Nông nghiệp & PTNT theo chức năng được phân cấp quản 

lý, thẩm định và tham mưu UBND huyện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

ATTP đúng thời gian quy định; 

- Cấp giấy xác nhận kiến thức ATTP phẩm các phòng: Kinh tế - Hạ tầng; 

Nông nghiệp & PTNT theo chức năng được phân cấp quản lý tham mưu UBND 

huyện cấp giấy xác nhận kiến thức ATTP đúng thời gian quy định. 

5. Kiểm tra, giám sát ATTP  

- Đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, giám sát ATTP định kỳ, đột xuất; 

- Tăng cường các hoạt động phối hợp liên ngành trong hoạt động thanh, 

kiểm tra đặc biệt là các dịp Tết Nguyên đán, tháng hành động vì chất lượng 

ATVSTP, Tết Trung thu, các ngày Lễ lớn trong năm; Thông qua kiểm tra kịp thời 

phát hiện, ngăn chặn xử lý các trường hợp vi phạm; hướng dẫn các cơ sở thực 

hiện đầy đủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật; 

 - Kiểm tra chuyên ngành, giám sát, thẩm định cho các cơ sở sản xuất, chế 

biến và kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, bếp ăn bán trú, bếp ăn tập thể; 

 - Đôn đốc, nhắc nhở các cơ sở sản xuất thực phẩm tự công bố chất lượng 

thực phẩm. 

6. Lấy mẫu thực phẩm làm xét nghiệm gồm: Hóa chất thuốc trừ sâu 

trong rau, củ, quả các loại; Methanol trong rượu trắng; Phẩm màu kiềm trong thực 

phẩm tương ớt, ớt bột, bột nghệ; Foocmon trong thực phẩm bún, bánh phở, thịt 

tươi; Axit vô cơ trong dấm trắng; Salicylic trong thực phẩm dưa cà muối; Nitrit 

trong nước giải khát không màu; Hàn the trong thực phẩm thịt tươi, bún, bánh 

phở, giò chả... Ngoài ra kiểm tra dụng cụ chế biến thức ăn tại các nhà hàng ... 

 III. Tổ chức thực hiện  

1. Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm huyện 

Chịu trách nhiệm tham mưu UBND huyện chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra và 

đôn đốc các phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả 

công tác quản lý nhà nước về đảm bảo VSATTP 

2. Phòng Y tế huyện 

- Chủ trì, phối hợp Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng 

Kinh tế - Hạ tầng, Trung tâm Y tế huyện tham mưu cho UBND huyện các văn 

bản để chỉ đạo các địa phương, đơn vị trong công tác quản lý ATTP; thành lập 

đoàn kiểm tra liên ngành ATTP, gồm các thành viên của các phòng, ban, ngành 

liên quan do đồng chí Phó Chủ tịch UBND làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra 

theo từng quý và các tháng cao điểm. 
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- Chủ trì kiểm tra, giám sát việc triển khai các hoạt động bảo đảm ATTP tại 

các cơ sở thuộc quyền quản lý. Chỉ đạo các đơn vị trong ngành xây dựng kế 

hoạch đảm bảo ATTP và tổ chức triển khai, thực hiện; định kỳ tổng hợp báo cáo 

kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo liên ngành VSATTP tỉnh và UBND huyện.  

 - Hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể…thẩm 

định và tham mưu UBND huyện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện và xác nhận 

kiến thức ATTP theo quy trình ISO 9001: 2018 đã được phê duyệt. 

 - Tổng hợp Báo cáo tỉnh, Chi cục ATTP, huyện đúng quy định. 

3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Chịu trách nhiệm tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện đồng bộ 

công tác quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa vật tư nông nghiệp và an toàn 

thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản trên địa bàn huyện. 

- Hướng dẫn, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện việc kiểm tra các cơ 

sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản trên 

địa bàn theo đúng quy định tại Thông tư 45; hướng dẫn quản lý đối với các cơ sở 

sản xuất ban đầu nhỏ lẻ theo Thông tư 51. 

- Chủ trì, phối hợp Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây 

trồng vật nuôi: Kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, 

thuốc thú y về việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh thuốc bảo 

vệ thực vật, thuốc thú y; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương lấy mẫu các lô giống 

cây hàng năm thử tỷ lệ nẩy mầm trước khi cung ứng cho các hộ dân.  

- Hướng dẫn, củng cố, phát triển các mô hình áp dụng quy trình sản xuất 

nông nghiệp tốt, chương trình quản lý chất lượng tiên tiến như VietGap, HACCP, 

ISO... Lựa chọn, xây dựng các chuỗi cung ứng sản phẩm nông nghiệp an toàn có 

xác nhận, đảm bảo truy xuất nguồn gốc theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn gắn với phát triển mô hình “mỗi xã một sản phẩm - OCOP”; 

phối hợp với các sở, ngành liên quan kết nối với các doanh nghiệp tiêu thụ sản 

phẩm an toàn cho người dân. 

- Theo dõi, kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc xuất xứ các loại hàng hóa vật tư 

nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản cung ứng trên địa bàn. 

- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn các cơ sở 

chăn nuôi, giết mổ động vật. 

- Thẩm định, tham mưu cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn 

thực phẩm, giấy xác nhận kiến thức theo phân công, phân cấp.  

- Chủ trì, phối hợp Công an huyện, Đội quản lý thị trường và các phòng, 

ban, ngành liên quan kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp vi 

phạm theo quy định. 

- Tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất gửi về UBND huyện qua phòng Y tế. 

4. Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

- Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng 

Việt Nam”; vận động ưu tiên sử dụng sản phẩm sản xuất trong tỉnh; triển khai, 

thực hiện Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản 

xuất, kinh doanh rượu. 

 - Chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, thống kê lập danh sách tất cả các cơ sở 

sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực Công thương quản lý (bia, rượu, dầu thực vật, 

bánh, bún, kẹo lạc, sản xuất rượu thủ công).  
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- Thẩm định, tham mưu cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn 

thực phẩm, giấy xác nhận kiến thức theo phân công, phân cấp quản lý. 

 - Chủ trì, phối hợp với phòng Y tế, phòng Nông nghiệp & PTNT, Trung 

tâm y tế huyện và các phòng, ngành liên quan kiểm tra, kiểm soát có hiệu quả các 

hoạt động kinh doanh thực phẩm tại các chợ. 

 - Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan xây dựng và thực 

hiện kế hoạch kiểm tra hàng hóa, thực phẩm lưu thông thị trường, chống hàng 

nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng 

- Tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất gửi về UBND huyện qua phòng Y tế. 

5. Trung tâm Y tế huyện 

- Phối hợp với phòng Y tế tham mưu BCĐ ATTP, UBND huyện ban hành 

các văn bản chỉ đạo, các nội dung chuyên môn về công tác ATTP. 

- Cung cấp các tài liệu chuyên môn về an toàn thực phẩm, phối hợp với 

Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa – truyền thông huyện để xây 

dựng kế hoạch tuyên truyền; giám sát các hoạt động truyền thông về đảm bảo an 

toàn thực phẩm. 

- Giám sát ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm; giám 

sát mối nguy cơ ô nhiễm thực phẩm; áp dụng biện pháp phòng ngừa, khắc phục 

sự cố về ATTP đối với nhóm thực phẩm thuộc ngành Y tế quản lý. Tổng hợp báo 

cáo kết quả về Ban Chỉ đạo huyện, tỉnh để có giải pháp xử lý. 

- Phối hợp với Phòng Y tế và các phòng ban, ngành liên quan trong công 

tác kiểm tra, giám sát đảm bảo An toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh 

doanh thực phẩm. 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan triển khai lấy mẫu, 

kiểm nghiệm an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn; tổng hợp kết quả thực 

hiện báo cáo UBND huyện và các ngành có liên quan theo quy định. 

- Chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn kiểm tra, giám sát, thực hiện công tác 

VSATTP, tuyên truyền về thực hiện đảm bảo VSATTP theo quy định của pháp 

luật và phòng chống ngộ độc thực phẩm. 

- Tổng hợp báo cáo đúng quy định. 

6. Phòng Văn hoá - Thông tin và Trung tâm Văn hóa – truyền thông 

huyện 

- Tăng cường thời lượng phổ biến các văn bản liên quan đến VSATTP. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các hoạt động đảm bảo ATTP; đưa tin 

kịp thời kết quả thanh, kiểm tra nêu gương những cơ sở sản xuất, chế biến, kinh 

doanh thực phẩm thực hiện tốt các quy định của pháp luật và đồng thời phản ánh 

những cơ sở vi phạm quy định về ATTP. 

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo  

- Chỉ đạo các trường học có bếp ăn bán trú thực hiện, chấp hành nghiêm 

các quy định của nhà nước về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Phối hợp với Phòng Y tế; Trung tâm Y tế huyện và các phòng ngành liên 

quan phổ biến kiến thức về ATTP. Tổ chức giám sát thường xuyên tại các trường 

có tổ chức ăn bán trú thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước về ATTP; 

kiểm tra, giám sát về nguồn gốc, chất lượng thực phẩm, điều kiện ATTP trong 

quá trình chế biến thực phẩm phục vụ cho học sinh; kiên quyết không để các 

trường học không đủ điều kiện đảm bảo ATTP tổ chức bếp ăn tập thể phục vụ học 
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sinh. 

- Xây dựng phương án và tham gia với cơ quan chức năng triển khai xử lý, 

khắc phục kịp thời khi có ngộ độc thực phẩm xảy ra. 

8. Công an huyện:  

Theo chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp với các ngành chức năng 

tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng nhái, gian lận 

thương mại trong sản xuất kinh doanh, vận chuyển, tiêu thụ thực phẩm không 

đảm bảo ATTP; phối hợp với cơ quan quản lý ATTP trong việc phòng ngừa, đấu 

tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP. Bố trí lực lượng tham gia đoàn 

kiểm tra liên ngành huyện, phân công cán bộ địa bàn tham gia các đoàn kiểm tra 

tại các xã, thị trấn khi có yêu cầu. 

9. Phòng Tài chính - Kế hoạch: 

- Phối hợp các địa phương thống kê, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh chưa 

có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lập hồ sơ để cấp giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh theo quy định; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, lĩnh 

vực kinh doanh đối với các cơ sở bị đình chỉ, chấm dứt ngành nghề kinh doanh.  

 - Bố trí kinh phí đảm bảo kịp thời công tác thanh, kiểm tra và mua vật tư, 

hóa chất kiểm nghiệm an toàn thực phẩm theo kế hoạch.  

10. Đề nghị Đội quản lý thị trường số 5: Tăng cường công tác kiểm tra và 

kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên 

địa bàn huyện và kiểm tra. 

 11. Đề nghị UBMTTQ, Hội liên hiệp phụ nữ huyện 

 - Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động phối hợp với ngành 

Y tế; Nông nghiệp & PTNT và phòng Kinh tế - hạ tầng trong việc tuyên truyền 

nâng cao nhận thức của người dân, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực 

phẩm trong công tác đảm bảo VSATTP. 

- Phát động các phong trào thi đua gắn với bảo đảm an toàn thực phẩm, 

tăng cường tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia hoạt động 

bảo đảm an toàn thực phẩm, tham gia làm tuyên truyền viên về an toàn thực phẩm 

tại các địa phương, đơn vị, trường học nhằm thực hiện tốt công tác an toàn thực 

phẩm. Cử cán bộ tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành huyện giám sát, 

phản biện về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện. 

12. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, ngành, đoàn thể liên quan phối hợp Trạm Y tế, 

Nông nghiệp, Công thương triển khai thực hiện các nội dung: 

- UBND các xã, thị trấn củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo ATTP (do đồng chí 

chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban). Tăng cường quản lý nhà nước về vệ sinh an 

toàn thực phẩm trên địa bàn. 

- Xây dựng, phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo vệ 

sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy định, kiến 

thức VSATTP tại cộng đồng, nâng cao ý thức, trách nhiệm của chủ cơ sở và 

người dân trong việc thực hiện đảm bảo VSATTP. 

- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát quá trình hoạt động, kinh 

doanh của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kịp thời hướng 
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dẫn, chấn chỉnh, xử phạt đối những cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực 

phẩm không đúng quy định. 

- Thông báo công khai trên hệ thống loa truyền thanh của xã, thị trấn danh 

sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

IV. Kinh phí đảm bảo cho các hoạt động   
Nguồn ngân sách:  

- Ngân sách: UBND huyện và UBND xã cân đối, bố trí.  

- Ngân sách do Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số năm 2020, ngân sách 

nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác. 

V. Chế độ báo cáo 
Định kỳ các phòng, ban, ngành, đoàn thể tổng hợp báo cáo về UBND 

huyện qua Phòng Y tế, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo huyện và Trạm Y tế các 

xã, thị trấn gửi báo cáo về khoa Cận lâm sàng, ATTP, Dược – Trung tâm Y tế 

huyện qua hộp thư: khoaattpclsd@gmail.com. 

- Báo cáo trước ngày 10 của tháng cuối quý.  

- Báo cáo năm vào ngày 15/12/2021. 

Trên đây là Kế hoạch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2021 trên 

địa bàn huyện, yêu cầu các phòng, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả. Đề nghị các đơn vị triển khai 

thực hiện và báo cáo kết quả hoạt động kịp thời, đúng quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Trưởng BCĐ ATVSTP tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- Chi cục ATVSTP tỉnh; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ ATVSTP huyện; 

- Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện; 

- Các phòng, ban, ngành liên quan; 

- UBND, Trạm Y tế các xã thị trấn; 

- Trang Thông tin – điện tử huyện; 

- Lưu: VT, YT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Hoàng Xuân Hùng 
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