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ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYÊṆ THANH LIÊM  Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:           /KH-UBND Thanh Liêm, ngày         tháng       năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai Tháng hành động vì An toàn thưc̣ phẩm  

năm 2020 trên địa bàn huyêṇ Thanh Liêm 

 Căn cứ Kế hoạch số 42/KH-BCĐ ngày 14/4/2020 của Ban chỉ đaọ liên 

ngành về An toàn thưc̣ phẩm tỉnh Hà Nam v/v triển khai tháng hành đôṇg vì An 

toàn thưc̣ phẩm năm 2020; Kế hoac̣h số 556/KH-SCT ngày 21/4/2020 của Sở 

Công Thương về việc triển khai tháng hành đôṇg vì An toàn thưc̣ phẩm năm 2020; 

 UBND huyêṇ Thanh Liêm xây dựng Kế hoạch Triển khai tháng hành đôṇg 

vì an toàn thực phẩm năm 2020 trên địa bàn huyêṇ, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Tăng cường giáo dục truyền thông chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách 

nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm (viết tắt là ATTP). 

Đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong thực thi pháp luật về 

ATTP. 

- Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm các cơ sở sản xuất kinh doanh, 

quảng cáo thực phẩm, tăng cường vai trò giám sát của cơ quan quản lý, tổ chức xã 

hội và người tiêu dùng đối với việc thực thi pháp luật về ATTP của các tổ chức, cá 

nhân sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm; xử lý nghiêm vi phạm pháp luật 

về an toàn thực phẩm và quảng cáo thực phẩm. 

- Giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn, thực phẩm giả, 

thực phẩm kém chất lượng. Không để xảy ra tử vong do ngộ độc thực phẩm. 

2. Yêu cầu: 

Tổ chức các hoạt động trong Tháng hành động theo Kế hoạch, phù hợp với 

điều kiện thực tế và các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh COVID- 19 trên địa 

bàn tỉnh. 

II. CHỦ ĐỀ CỦA THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM 

NĂM 2020:  

 “Nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh 

doanh và quảng cáo thực phẩm” 
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III. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI 

1. Thời gian triển khai:  Từ ngày 29/4/2020 đến 15/5/2020. 

2. Phạm vi triển khai: Các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh 

thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn huyện. 

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐÔṆG VÌ AN 

TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN HUYÊṆ. 

1. Công tác tuyên truyền:  

1.1. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: 

- Nội dung tuyên truyền: Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa tháng hành đôṇg vì 

an toàn thực phẩm năm 2020. 

- Hình thức tuyên truyền: thực hiện phóng sự, đưa tin bài tuyên truyền các 

hoạt động liên quan đến chủ đề “Nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật 

trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm” trên Đài truyền thanh huyêṇ; 

Cổng thông tin điện tử huyêṇ. 

- Đơn vị chủ trì: Đài truyền thanh huyện. 

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/5/2019 đến 29/5/2020. 

1.2. Tuyên truyền bằng hình thức treo băng rôn, khẩu hiệu: 

- Hình thức thực hiện: Treo băng rôn, khẩu hiệu. 

- Thời gian: Từ ngày 01/5/2020 đến ngày 29/5/2020. 

- Địa điểm: Tại trụ sở cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh, các 

chợ, trên các tuyến đường, tại các khu đông dân cư và các địa điểm công cộng trên 

địa bàn huyêṇ. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Kinh tế và Ha ̣tầng. 

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn 

hóa, Thể thao; Đài Phát thanh huyện; Hiệp hội doanh nghiệp huyêṇ; UBND các xa,̃ 

thi ̣trấn; và các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa trên địa bàn huyêṇ. 

2. Công tác kiểm tra An toàn thực phẩm:  

- Phòng Y tế huyện: Tham mưu UBND huyện thành lập Đoàn kiểm tra 

chuyên ngành, liên ngành về ATTP trong Tháng hành động vì ATTP phù hợp với 

tình hình địa phương. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiêṇ từ nguồn ngân sách huyêṇ. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành, UBND các xa,̃ thi ̣trấn và các 

đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ được giao 

tại Kế hoạch. 

- Xây dựng Kế hoạch, dự toán kinh phí trình UBND huyêṇ phê duyệt.  

- Làm đầu mối theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện, tổng 

hợp báo cáo Sở Công thương và UBND huyện. 

- Thương xuyên tuyên truyền, phổ biến kiến thức an toàn thực phẩm; Phối 

hợp sở Công Thương hướng dẫn, tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho các 

cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.  

2. Phòng Y tế huyện:  

- Tham mưu UBND huyện thành lập Đoàn kiểm tra chuyên ngành, liên ngành 

về ATTP trong Tháng hành động vì ATTP. 

3. Phòng Tài Chính - Kế hoac̣h: 

- Tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí tổ chức thực hiện, đảm bảo cho các 

phòng, ban, ngành, đơn vị thực hiện thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.  

4. Đài truyền thanh huyện: 

- Tăng cường thời lượng phát sóng, tuyên truyền các quy định của pháp luật 

về ATTP. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện các nội 

dung nhiệm vụ được giao. 

- Cử phóng viên đưa tin, bài, ảnh tuyên truyền về Lễ phát động hưởng ứng 

Tháng hành đôṇg vì an toàn thưc̣ phẩm năm 2020 

5. Ủy ban nhân dân các xã, thi ̣ trấn: 

- Căn cứ tình hình thực tế, Ủy ban nhân dân các xa,̃ thi ̣trấn tích cưc̣ tham gia, 

phối hợp thưc̣ hiện các hoạt động Tháng vì an toàn thưc̣ phẩm năm 2020 và các 

hoạt động triển khai công tác đảm bảo an toàn thưc̣ phẩm trên điạ bàn trong cả năm 

2020 do huyêṇ tổ chức. 

- Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch trong Tháng vì ATTP trên địa bàn quản 

lý về UBND huyện (qua phòng KT&HT trước ngày 15/5/2020). 

6. Các doanh nghiệp, Hiệp hội, tổ chức xã hội tham gia tháng hành đôṇg 

vi ̀an toàn thưc̣ phẩm và các tổ chức, cá nhân khác: 

Chủ động thực hiện hoặc tham gia các hoạt động hưởng ứng Tháng hành 

đôṇg vì an toàn thưc̣ phẩm trên địa bàn huyện và xã, thị trấn tổ chức. 
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Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành đôṇg vì 

an toàn thưc̣ phẩm năm 2020 trên địa bàn huyêṇ Thanh Liêm . Các phòng, ban, 

ngành, đơn vị, cá nhân có liên quan; Chủ tịch UBND các xa,̃ thi ̣ trấn căn cứ nội 

dung Kế hoạch này tổ chức triển khai thực hiện, báo cáo tình hình, kết quả thực 

hiện về Phòng Kinh tế và Ha ̣tầng trước ngày 15/5/2020 để tổng hợp, báo cáo theo 

quy định./. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đaọ UBND huyện; (để b/c) 

- Các phòng, ban, ngành huyêṇ;   (để th/hiện) 

- UBND các xã, thi ̣ trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Điểu 
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