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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện công tác bảo đảm An toàn thực phẩm năm 2022 

 

Căn cứ Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 

trong tình hình mới; 

Căn cứ Kế hoạch số 2299/KH-BCĐTƯATTP ngày 31/12/2021 của Ban 

Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm triển khai công tác hậu 

kiểm về An toàn thực phẩm năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 640/QĐ-BCĐ ngày 05/5/2020 của Ban Chỉ đạo liên 

ngành An toàn thực phẩm tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ 

đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh Ninh Thuận; 

Thực hiện Công văn số 2083-CV/TU ngày 08/02/2022 của Tỉnh ủy về 

triển khai công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong thời gian tới; Công văn số 

81-CV/BCSĐ ngày 11/02/2022 của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc triển khai công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong thời gian tới; 

Ban Chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm tỉnh xây dựng Kế hoạch triển 

khai thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2022 như sau: 

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU 

 1. Mục tiêu  

a) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ATTP từ 

tỉnh đến tuyến huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn đáp ứng yêu cầu quản lý 

và kiểm soát ATTP góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi Nhân dân, góp phần 

phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 

b) Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành quy định pháp luật, phát 

hiện, xử lý nghiêm vi phạm về ATTP của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng 

cáo, nhập khẩu, bảo quản, vận chuyển thực phẩm thông qua hoạt động kiểm tra 

hậu kiểm hồ sơ tự công bố sản phẩm, đăng ký bản công bố sản phẩm của các cơ 

sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Nội dung kiểm tra chú 

trọng đánh giá, kiểm tra thông tin ghi nhãn và các chỉ tiêu an toàn mà cơ sở tự 

công bố sản phẩm/đăng ký bản công bố sản phẩm. Qua đó đánh giá tình hình 

ATTP đối với các nhóm thực phẩm đang lưu thông trên thị trường để định 

hướng giải pháp quản lý trong những năm tiếp theo. 
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 2. Chỉ tiêu cụ thể 

a) 100% cán bộ làm công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra ATTP tuyến tỉnh 

được bồi dưỡng, nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ. 

b) 80% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống được 

thanh tra, kiểm tra đạt yêu cầu về ATTP. 

c) 85% trở lên số cơ sở thực phẩm trên địa bàn quản lý thuộc diện cấp 

giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP phải được cấp giấy theo quy định. 

d) Trên 90% các sản phẩm thực phẩm sản xuất trên địa bàn quản lý thuộc 

diện tự công bố phải thực hiện hồ sơ tự công bố cho sản phẩm. 

e) Các huyện tiếp tục triển khai mô hình điểm trên địa bàn quản lý.  

g) Tỷ lệ mắc ngộ độc thực phẩm trong các vụ ngộ độc thực phẩm được 

ghi nhận <7 ca/100.000 dân. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN  

1. Tăng cường vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng, 

chính quyền các cấp, sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-

xã hội đối với công tác ATTP. Tiếp tục quán triệt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải 

pháp về ATTP theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết 20-

NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về “Tăng 

cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình 

hình mới”; đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về ATTP vào chương trình, kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo các cơ 

quan, đơn vị, địa phương cần tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chủ 

trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về ATTP, đặc biệt phải chịu trách 

nhiệm, bảo đảm ATTP và tăng cường kiểm tra, giám sát công tác ATTP trên địa 

bàn quản lý. 

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác ATTP; 

tăng cường sự phối hợp liên ngành về ATTP. Củng cố, kiện toàn, thống nhất và 

ổn định tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về ATTP, nghiên cứu thực hiện theo 

hướng chỉ một cơ quan quản lý ATTP từ tỉnh đến xã, phường; xây dựng bộ máy 

thanh tra chuyên ngành về ATTP thống nhất, hiệu quả, mở rộng mô hình thí 

điểm thanh tra chuyên ngành ATTP ở cấp huyện, cấp xã tại một số địa phương 

nếu cần thiết. Kiện toàn và tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành về 

ATTP ở các huyện, thành phố; thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo ở 

các địa phương đông dân cư, nhiều khu, cụm công nghiệp. 

3. Tập trung nghiên cứu, rà soát và đề xuất hoàn thiện hệ thống văn bản 

quản lý các tiêu chuẩn, quy chuẩn về ATTP cho phù hợp với tình hình thực tiễn 

sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Rà soát, đề xuất cơ chế, chính sách 

cho người dân và doanh nghiệp liên kết chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; xây 

dựng chính sách đầu tư hạ tầng và hỗ trợ phát triển các mô hình chuỗi giá trị 
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thực phẩm theo hướng sản xuất quy mô lớn gắn với thị trường tiêu thụ trong 

nước cũng như xuất khẩu. Thực hiện chính sách và quy định cụ thể của các cơ 

quan, ngành liên quan hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ chấp 

hành, tuân thủ các quy định của pháp luật về ATTP; rà soát, tăng cường việc cắt 

giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực ATTP để tạo điều kiện 

thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

4. Tiếp tục đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, vận động và giáo dục 

về ATTP theo hướng thiết thực, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của cán bộ, công 

chức và nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp và các cá 

nhân tham gia công tác ATTP. Đa dạng hóa các hình thức thông tin, giáo dục, 

truyền thông về ATTP, phát huy hiệu quả của truyền thông đại chúng; đồng thời 

tăng thời lượng, tần suất tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về 

ATTP trên hệ thống phát thanh, truyền hình, các cơ quan báo chí. Xử lý nghiêm 

theo pháp luật những tổ chức, cá nhân tuyên truyền thông tin thiếu trung thực 

trong lĩnh vực ATTP gây hoang mang cho người dân và ảnh hưởng uy tín của 

đơn vị sản xuất, cung cấp dịch vụ. Thường xuyên nêu gương người tốt, việc tốt; 

giới thiệu, nhân rộng, ủng hộ mạnh mẽ các mô hình sản xuất, chế biến, kinh 

doanh thực phẩm an toàn trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân 

được biết.  

5. Triển khai các hoạt động giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm nhằm 

phát hiện sớm, kịp thời các nguy cơ gây ô nhiễm thực phẩm tại các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm; Tăng cường quản lý đối với hoạt động sản xuất, 

kinh doanh rượu. 

6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra gắn với xử lý nghiêm không có 

vùng cấm các vụ việc vi phạm về ATTP, đây là giải pháp cấp bách có tác dụng 

răn đe, giáo dục, phòng ngừa. Triển khai công tác hậu kiểm về ATTP năm 2022 

tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm, đánh giá việc cấp các 

loại giấy phép về ATTP. Đặc biệt chú ý kiểm tra nội dung tự công bố đối với 

sản phẩm thuộc đối tượng bắt buộc phải thực hiện tự công bố. Cần xử lý nghiêm 

theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm. Công khai các 

trường hợp vi phạm để nhân dân biết, tẩy chay các sản phẩm thực phẩm bẩn 

đồng thời biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất, chế biến 

thực phẩm an toàn... Địa bàn và đối tượng kiểm tra cần chọn điểm, tuyến trọng 

tâm, có nguy cơ cao để tập trung kiểm tra. 

7. Quan tâm đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo đảm ATTP; huy động sự 

tham gia ủng hộ của các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp, các 

tổ chức đoàn thể nhân dân trong việc tham gia bảo đảm chất lượng ATTP. 

Khuyến khích, động viên các doanh nghiệp, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm đổi mới công nghệ, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến và 

chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp luật về ATTP. Xây dựng các mô hình 

điểm về ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong quản lý, sản xuất và kinh 
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doanh thực phẩm an toàn. Đẩy mạnh xã hội hóa, tạo điều kiện cho các tổ chức tư 

nhân tham gia hoạt động kiểm nghiệm, tư vấn, chứng nhận chất lượng vật tư 

nông nghiệp, ATTP nông, lâm, thủy sản. 

8. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành giữa các cấp, các ngành với 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác bảo đảm ATTP; phối hợp 

triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp với tình hình 

thực tế của địa phương. 

9. Tiếp tục phát động phong trào thi đua trong công tác quản lý và thực 

hiện các quy định của pháp luật về ATTP để khen thưởng kịp thời các đơn vị, 

các doanh nghiệp và cá nhân thực hiện tốt các quy định về ATTP.  

10. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch nhân rộng mô hình chợ bảo đảm ATTP; 

mô hình điểm thức ăn đường phố; hỗ trợ, xây dựng các Điểm giới thiệu và bán 

các sản phẩm đặc thù, an toàn của tỉnh để phục vụ nhu cầu thực phẩm an toàn 

cho nhân dân. 

III. KINH PHÍ 

Các Sở, ban, ngành và các địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ 

động dự toán nguồn kinh phí triển khai công tác đảm bảo ATTP. 

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

1. Báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng: Tất cả các đơn vị gửi báo cáo về Sở Y tế 

trước ngày 5 của tháng đầu quý. 

2. Báo cáo năm: Tất cả các đơn vị gửi báo cáo về Sở Y tế từ ngày 25/12 

đến 31/12/2022.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Y tế 

a) Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan theo chức năng 

nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, khẩn trương chủ động tham mưu Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, 

điều hành trong công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn tỉnh đảm bảo kịp thời, 

đồng bộ, hiệu quả.  

b) Đẩy mạnh hoạt động truyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 

chúng bằng nhiều hình thức và nội dung phong phú nhằm nâng cao nhận thức 

của các cán bộ, công chức, viên chức, các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh 

và người tiêu dùng thực phẩm hiểu đúng và thực hành đúng về ATTP. Phối hợp 

với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện các phóng sự, chuyên mục về 

ATTP. Thường xuyên nêu gương người tốt, việc tốt, địa chỉ của các sản phẩm 

bảo đảm an toàn; giới thiệu, nhân rộng, ủng hộ mạnh mẽ các mô hình sản xuất, 

chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn. Chú trọng tuyên truyền các quy định 

phòng chống dịch Covid-19 và bảo đảm ATTP trong quá trình sản xuất, chế 
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biến, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm cho các cơ sở thực phẩm và người tiêu 

dùng thực phẩm.  

c) Chủ động phối hợp các đơn vị chức năng triển khai công tác thanh tra, 

kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP tại các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, chế biến thuộc phạm vi quản lý. Trong quá trình triển khai 

thực hiện thường xuyên kết hợp kiểm tra hồ sơ tự công bố sản phẩm/đăng ký 

bản công bố sản phẩm, sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo, lấy mẫu 

kiểm nghiệm các sản phẩm/nhóm sản phẩm thuộc phạm vi ngành quản lý.   

d) Nghiên cứu đề xuất các giải pháp quản lý một cách hiệu quả nhằm 

phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm từ tuyến tỉnh 

đến xã, phường, thị trấn, đặc biệt việc phân cấp quản lý thuộc lĩnh vực ngành y 

tế cho phù hợp với tình hình, năng lực quản lý của ngành của địa phương.  

 đ) Phối hợp triển khai công tác giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm, kịp 

thời cảnh báo cho người dân khi kết quả mẫu giám sát không đạt, đồng thời tổ 

chức các đoàn thanh tra, kiểm tra hoặc thông báo kết quả mẫu không đạt cho các 

địa phương, đơn vị để tiến hành thanh tra, kiểm tra. Sẵn sàng điều tra, xử lý ngộ 

độc thực phẩm khi có ngộ độc xảy ra trên địa bàn tỉnh. 

e) Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương tiếp tục duy trì mô hình điểm 

ATTP đối với loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường 

phố trên địa bàn quản lý.  

g) Phối hợp Sở Nội vụ phát động phong trào thi đua trong công tác bảo 

đảm ATTP, tham mưu khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích 

xuất sắc trong công tác quản lý và trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm. 

h) Làm đầu mối tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Y tế về công 

tác bảo đảm ATTP tại địa phương. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

a) Chủ động tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn 

bản chỉ đạo đối với công tác bảo đảm ATTP thuộc lĩnh vực ngành quản lý, triển 

khai đầy đủ, kịp thời và hiệu quả các chủ trương, văn bản của Trung ương và Ủy 

ban nhân dân tỉnh; kịp thời ban hành chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai 

nhiệm vụ được giao. 

b) Rà soát, đánh giá các liên kết chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn trong 

các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất. Đề xuất (nếu có) các chính sách 

đầu tư hạ tầng và hỗ trợ phát triển các mô hình chuỗi giá trị thực phẩm theo 

hướng sản xuất quy mô gắn với thị trường tiêu thụ trong nước cũng như xuất 

khẩu. Nghiên cứu phổ biến các chính sách và quy định cụ thể của ngành để hỗ trợ 

cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ chấp hành, tuân thủ các quy định của 

pháp luật về ATTP. 
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c) Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng khoa học, công nghệ 

vào trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm an toàn gắn với chuyển đổi 

số ở địa phương. Thúc đẩy các hoạt động sản xuất, phát triển chuỗi giá trị thực 

phẩm an toàn, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh, sản xuất nông nghiệp 

sạch, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất. Quan tâm đẩy mạnh xã 

hội hóa công tác bảo đảm ATTP; huy động sự tham gia ủng hộ của các doanh 

nghiệp, tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức đoàn thể nhân dân 

trong việc tham gia bảo đảm ATTP. Khuyến khích, động viên các doanh nghiệp, 

hộ gia đình sản xuất, kinh doanh thực phẩm đổi mới công nghệ, áp dụng hệ 

thống quản lý chất lượng tiên tiến và chấp hành, tuân thủ các quy định của pháp 

luật về ATTP. Hướng dẫn, vận động các doanh nghiệp xây dựng mô hình điểm 

về ứng dụng tiến bộ khoa học trong quản lý phù hợp với quy mô sản xuất, kinh 

doanh của doanh nghiệp.  

d) Phối hợp với cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

thực hiện các chuyên mục, phóng sự bảo đảm ATTP. Đẩy mạnh việc quảng bá 

các thương hiệu mạnh trong ngành về ATTP, giới thiệu, nhân rộng ủng hộ mạnh 

mẽ các mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn. Tuyên truyền 

lồng ghép các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong công tác quản lý 

ATTP. 

e) Tăng cường thanh tra, kiểm tra các sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi 

quản lý. Đặc biệt thanh tra, kiểm tra các nội dung liên quan đến hồ sơ tự công bố 

sản phẩm, hướng dẫn, tuyên truyền đến các cơ sở về nội dung tự công bố đối với 

các sản phẩm thuộc diện tự công bố theo quy định của pháp luật. Xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm theo quy định, công khai các trường hợp vi phạm trên 

các phương tiện thông tin đại chúng. 

g) Tăng cường công tác giám sát phát hiện sớm việc sử dụng kháng sinh, 

dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân bón, thức ăn chăn nuôi, hoạt 

động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, kiểm soát việc sử dụng nhóm chất cấm 

trong chăn nuôi như Beta - Agonist Salbutamol, Clenbuterol, Ractopamine trong 

chăn nuôi,... Cảnh báo kịp thời cho người dân khi kết quả mẫu giám sát không 

đạt, đồng thời tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra đột xuất các cơ sở không đạt 

thuộc thẩm quyền quản lý.  

3. Sở Công Thương 

a) Chủ động rà soát, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành kịp thời các 

văn bản chỉ đạo và hướng dẫn công tác bảo đảm ATTP thuộc lĩnh vực quản lý. 

Chủ động ban hành chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai nhiệm vụ được 

giao trong năm 2022. 

b) Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông bảo đảm ATTP, tuyên truyền, 

phổ biến các quy định của pháp luật về ATTP đến các tổ chức, cá nhân tham gia 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình 

tỉnh thực hiện chuyên mục, phóng sự về ATTP; tuyên truyền lồng ghép các biện 
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pháp phòng chống dịch Covid-19 trong các đợt thanh tra, kiểm tra, các lớp tập 

huấn của ngành.  

c) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định 

của pháp luật về ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi 

quản lý của Sở Công Thương. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy 

định. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn các cơ 

sở sản xuất thực phẩm thuộc đối tượng phải công bố/tự công bố sản phẩm liên 

hệ các cơ quan chức năng để được hướng dẫn các quy định về bao gói, ghi nhãn 

sản phẩm, tự công bố sản phẩm theo đúng quy định của pháp luật. 

d) Tăng cường kiểm soát thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hết 

hạn sử dụng, nhập lậu; kiểm soát hoạt động kinh doanh đa cấp, thương mại điện 

tử đối với thực phẩm. Cảnh báo kịp thời cho người dân khi kết quả mẫu giám sát 

không đạt, đồng thời tiến hành thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các 

cơ sở không bảo đảm ATTP. 

e) Tiếp tục triển khai các hoạt động nhằm duy trì và xây dựng mới mô 

hình chợ bảo đảm ATTP và điểm giới thiệu các sản phẩm đặc thù của tỉnh thuộc 

lĩnh vực ngành phụ trách.   

4. Công an tỉnh 

a) Chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ động kiểm soát, phát hiện, phòng 

ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về ATTP. Tiếp nhận và 

xử lý kịp thời các thông tin liên quan đến các vụ việc vi phạm của các tổ chức, 

cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu 

dùng; phối hợp với các Sở, ngành chức năng liên quan thanh tra, kiểm tra về 

ATTP định kỳ hoặc đột xuất theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. 

b) Tuyên truyền, kịp thời đưa tin hình ảnh trên truyền hình ANTT và Đài 

Phát thanh và Truyền hình tỉnh những trường hợp vi phạm về ATTP nhằm cảnh 

báo cho người dân biết và đề cao cảnh giác, tích cực phát hiện, tố giác tội phạm 

và các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP. Kết hợp tổ chức tuyên truyền lồng 

ghép các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong công tác bảo đảm ATTP 

trên địa bàn tỉnh. 

5. Cục Quản lý thị trường 

a) Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh hoạt 

động kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn và kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm pháp luật về ATTP như: kinh doanh thực phẩm giả, nhập lậu, kém chất 

lượng, quá hạn sử dụng, quy định ghi nhãn hàng hóa, không rõ nguồn gốc và 

gian lận thương mại. 

b) Trong quá trình triển khai kiểm tra, kiểm soát thị trường kết hợp tuyên 

truyền cho các cơ sở thực hiện nghiêm quy định trong phòng chống dịch bệnh. 
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6. Sở Giáo dục và Đào tạo 

a) Thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, bồi dưỡng, cập nhật 

kiến thức về ATTP cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, sinh viên trong 

trường học nhằm nâng cao kiến thức về ATTP kết hợp trong các cuộc họp hoặc 

sinh hoạt ngoại khóa; thường xuyên giám sát chặt chẽ và tuyệt đối không để bán 

hàng rong trước cổng trường học.  

b) Thường xuyên kiểm tra, sửa chữa và nâng cấp cơ sở vật chất, trang 

thiết bị dụng cụ đối với các bếp ăn tập thể trong trường học. Phân công cán bộ, 

giáo viên quản lý tốt điều kiện ATTP của các bếp ăn tập thể, căn tin trong hệ 

thống trường học. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng buôn bán các loại thực 

phẩm ko có nhãn mác, xuất xứ, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng… 

Thông tin kịp thời khi có ngộ độc thực phẩm xảy ra trong hệ thống trường học 

trên địa bàn tỉnh. 

c) Chỉ đạo cơ sở giáo dục trên địa bàn kiểm soát chặt chẽ các chương 

trình quảng cáo, giới thiệu sản phẩm thực phẩm, cấp phát sữa miễn phí,…trong 

trường học. Phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát các địa điểm ăn 

uống trong trường học khi tổ chức các sự kiện liên quan đến ngành giáo dục (thi 

tuyển sinh, thi tuyển học sinh giỏi,…). Thông tin và kịp thời phối hợp với cơ 

quan liên quan xử lý khi phát hiện các trường hợp vi phạm theo quy định của 

pháp luật. 

d) Tuyên truyền cho các giáo viên, học sinh, sinh viên, các bếp ăn tập thể, 

căn tin trường học thực hiện nghiêm các quy định trong phòng, chống dịch 

Covid-19. 

7. Sở Thông tin và Truyền thông 

a) Chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống truyền thanh tại cơ sở để thông 

tin, tuyên truyền và đăng tải đầy đủ các quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ 

trong sản xuất, kinh doanh liên quan đến ATTP. Đa dạng hóa các hình thức 

thông tin, giáo dục, truyền thông về ATTP, phát huy hiệu quả của truyền thông 

đại chúng, truyền thông dựa trên nền tảng công nghệ số của mạng xã hội như 

Facebook, Youtube, Zalo, Viber... Tổ chức tuyên truyền lồng ghép các biện 

pháp phòng chống dịch Covid-19 cùng công tác bảo đảm ATTP. 

b) Chủ trì phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng quản lý hoạt động 

quảng cáo thực phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là nội dung 

quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe, kiên quyết xử lý đối với các hành vi 

quảng cáo công dụng của sản phẩm không phù hợp với công bố, quảng cáo gây 

hiểu nhầm thực phẩm bảo vệ sức khỏe có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, nội 

dung quảng cáo không phù hợp với các tài liệu theo quy định; sử dụng hình ảnh, 

uy tín của đơn vị, cơ sở y tế, nhân viên y tế, thư cảm ơn của người bệnh để 

quảng cáo. Xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin sai sự lệnh hoặc quảng cáo sai 

về ATTP trên các trang mạng điện tử. 
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8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

a) Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, Phòng Văn hóa và Thông tin 

các huyện, thành phố thực hiện tuyên truyền về công tác bảo đảm ATTP tại các 

đơn vị, địa phương và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch thuộc phạm vi quản 

lý. Tổ chức tuyên truyền lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể 

dục thể thao trên địa bàn tỉnh. Kết hợp tuyên truyền các biện pháp phòng chống 

dịch bệnh Covid-19 cùng công tác bảo đảm ATTP tại cơ sở. 

b) Phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham gia kiểm tra, giám sát công 

tác bảo đảm ATTP vào các sự kiện do tỉnh tổ chức nhằm hạn chế xảy ra các vụ 

ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trong suốt thời gian diễn 

ra sự kiện. 

9. Sở Tài chính 

Phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh kinh phí triển khai công tác bảo đảm ATTP năm 2022 trong khả năng cân 

đối ngân sách địa phương và kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí hoạt động 

bảo đảm ATTP theo quy định của Luật ngân sách nhà nước. 

10. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tham mưu cân đối, ưu tiên nguồn lực đầu tư 

cho các dự án thuộc chương trình ATTP. 

11. Sở Nội vụ: Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành tổ chức phát động thi 

đua về ATTP năm 2022 nhằm kịp thời động viên khen thưởng các tập thể, cá 

nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm ATTP.  

12. Báo Ninh Thuận, Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh 

a) Tiếp tục phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương liên quan xây 

dựng và thực hiện các chương trình, chuyên mục, phóng sự về ATTP theo 

hướng đa dạng, hấp dẫn, có sức thuyết phục và phù hợp với văn hóa, tập quán 

của từng vùng miền trong tỉnh để phục vụ công tác truyên truyền về ATTP.  

b) Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trên các kênh phát thanh, 

truyền hình, từng bước nâng cao nhận thức của người sản xuất, kinh doanh và 

người tiêu dùng trong việc chấp hành quy định pháp luật về ATTP, hướng dẫn 

lựa chọn, bảo quản, chế biến thực phẩm bảo đảm ATTP. Ngoài ra cần thường 

xuyên đưa tin, bài phản ánh những cơ sở chấp hành tốt các quy định về ATTP 

và những cơ sở không đạt các điều kiện ATTP để người dân biết. 

13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức 

chính trị - xã hội 

a) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Chủ động tuyên truyền sâu 

rộng, vận động các hội viên và nhân dân thực hiện các biện pháp bảo đảm 

ATTP, gắn việc vận động toàn dân thực hiện ATTP trong cuộc vận động “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, chú trọng đẩy mạnh 

việc giám sát của cấp xã, khu dân cư về ATTP; phối hợp cử Hội viên tham gia 
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buổi Lễ Phát động Tháng hành động vì ATTP của tỉnh. 

b) Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Phát động phong trào phụ nữ tham gia công 

tác bảo đảm ATTP; phối hợp với các Sở, ngành chức năng tổ chức các chương 

trình tập huấn, thông tin, truyền thông về ATTP cho cán bộ, hội viên, phụ nữ, 

đặc biệt là các chị em nội trợ, chị em tham gia trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, 

kinh doanh thực phẩm quy mô nhỏ. 

c) Hội Nông dân tỉnh: Phối hợp tổ chức hoạt động tập huấn, hướng dẫn 

cho các hội viên về sản xuất thực phẩm an toàn, phương pháp chế biến, bảo 

quản khoa học, sử dụng đúng cách các hóa chất bảo vệ thực vật và an toàn thức 

ăn chăn nuôi, phân bón. Phối hợp với các ban, ngành phổ biến, hướng dẫn các 

giải pháp kỹ thuật tiên tiến bảo đảm ATTP trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, 

bảo quản thực phẩm. 

d) Tỉnh đoàn: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về công tác bảo đảm ATTP 

đến các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh. 

e) Đề nghị các hội, đoàn thể tăng cường hơn nữa công tác giám sát, phát 

hiện, thông báo cho cơ quan chức năng trường hợp cơ sở sản xuất, chế biến, 

kinh doanh hàng thực phẩm kém chất lượng, không bảo đảm ATTP để có biện 

pháp xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật. 

14. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố  

a) Căn cứ nội dung Kế hoạch này và các văn bản chỉ đạo khác trong năm 

chủ động xây dựng kế hoạch, công văn kịp thời triển khai công tác bảo đảm 

ATTP năm 2022 trên địa bàn quản lý. 

b) Kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP các huyện, thành phố khi có 

sự thay đổi thành viên; chỉ đạo tuyến xã, phường, thị trấn tổ chức đầy đủ các 

cuộc họp của Ban Chỉ đạo liên ngành của xã trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu 

quả quản lý nhà nước về ATTP. Riêng TP Phan Rang-Tháp Chàm thành lập Tổ 

công tác giúp việc Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP ở các địa bàn đông dân cư, các 

khu, cụm công nghiệp thuộc địa bàn thành phố quản lý. 

c) Tổ chức thông tin, tuyên truyền về ATTP trên hệ thống loa phát thanh 

của địa phương đặc biệt trong các dịp cao điểm như Tết Nguyên đán, Tháng 

Hành động vì ATTP, Tết Trung thu với nội dung đa dạng, dễ hiểu, có sức thuyết 

phục và phù hợp đặc điểm tình hình, văn hóa và tập quán của từng địa phương. 

Tổ chức tuyên truyền lồng ghép các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong 

công tác bảo đảm ATTP, đặc biệt chú ý tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp 

phòng, chống dịch như việc đeo khẩu trang của nhân viên khi chế biến và phục 

vụ khách ăn uống, trang bị nước sát khuẩn và bố trí khoảng cách an toàn trong 

quá trình phục vụ ăn uống cho khách theo quy định.  

d) Triển khai hoạt động kiểm tra liên ngành về ATTP đối với các cơ sở 

sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn 



11 

 

đường phố trên địa bàn vào các đợt cao điểm hoặc khi có thông báo của các 

ngành chức năng về kết quả giám sát mối nguy hoặc kiểm tra đột xuất theo sự 

chỉ đạo của cấp trên; tổ chức các đoàn kiểm tra hậu kiểm về hồ sơ tự công bố 

các sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý. Xử lý nghiêm các cơ sở 

thực phẩm vi phạm về ATTP hoặc không tự công bố mà đưa sản phẩm ra thị 

trường. Xử lý các tổ chức, cá nhân buông lỏng, lơ là hoặc thiếu trách nhiệm 

trong công tác quản lý cơ sở thực phẩm trên địa bàn quản lý. 

e) Tăng cường quản lý điều kiện bảo đảm ATTP đối với các cơ sở thuộc 

diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP. Đối với cơ sở không thuộc diện 

cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP triển khai ký cam kết bảo đảm 

ATTP theo quy định. Quản lý chặt chẽ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến 

thực phẩm; các dịch vụ cung ứng suất ăn lưu động; bếp ăn tập thể trên địa bàn. 

g) Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện mô hình điểm về ATTP trên địa bàn 

quản lý nhằm hướng dẫn cho người dân và du khách khu vực ăn uống đảm bảo 

an toàn. Chấn chỉnh kịp thời các chợ tự phát, chợ lấn chiếm lề đường không đạt 

các điều kiện bảo đảm ATTP. 

h) Chủ động bố trí nguồn kinh phí bảo đảm và duy trì các hoạt động 

ATTP trên địa bàn quản lý. 

Trên đây là nội dung Kế hoạch của Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh, 

yêu cầu các Sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố căn cứ nội dung 

kế hoạch này xây dựng kế hoạch chi tiết, chỉ tiêu cụ thể và triển khai thực hiện 

có hiệu quả; định kỳ báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Y tế (cơ quan 

thường trực) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./. 
 

 

Nơi nhận: 
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh;      

- UBMTTQ và các tổ chức CT-XH; 

- Các Sở, ban, ngành; 

- UBND huyện, thành phố; 

- Chi cục ATVSTP; 

- Chi cục QLCLNLS&TS; 

- TTYT huyện, thành phố; 

- VPUB: LĐ, KTTH; 

- Lưu: VT, VXNV. NNN 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THỨ NHẤT 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Nguyễn Long Biên 
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