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KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm  

Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 277/KH-BCĐ ngày 29/12/2021 của Ban Chỉ đạo 

liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Hà tĩnh về việc triển khai công tác 

bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội 

Xuân 2022, UBND huyện xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác bảo đảm an 

toàn thực phẩm (ATTP) Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022 

như sau: 

I. MỤC TIÊU: 

1. Mục tiêu chung: 

Bảo đảm ATTP và phòng, chống dịch Covid-19 trong sản xuất, chế biến, 

kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thực phẩm; tăng cường kiểm soát, xử lý việc 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, phòng chống ngộ độc thực 

phẩm và các quy định về phòng chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022. 

2. Mục tiêu cụ thể: 

- Hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm, nguy cơ lây lan dịch trong dịp 

Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022. 

- Huy động tối đa các kênh truyền thông phổ biến các quy định của pháp 

luật về ATTP cũng như các kiến thức trong lựa chọn, bảo quản, chế biến, tiêu 

dùng thực phẩm và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đến người dân. 

- Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành từ huyện đến các xã, thị trấn; tập 

trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết và Lễ hội có yếu tố 

nguy cơ cao; phát hiện và xử lý nghiêm những cơ sở thực phẩm, các sản phẩm 

không đảm bảo ATTP, vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI 

1. Hoạt động truyền thông giáo dục  

- Huy động mọi nguồn lực, mọi hình thức, phương tiện, các cơ quan truyền 

thông để phổ biến, tuyên truyền các nội dung của Luật An toàn thực phẩm và các 

văn bản hướng dẫn liên quan, các quy định về ATTP, kiến thức về bảo đảm 

ATTP, Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về “thích ứng 

an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” và các hướng dẫn, quy 

định về phòng, chống dịch Covid-19 cho các cấp quản lý, tổ chức, cá nhân sản 
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xuất, kinh doanh và người tiêu dùng; quản lý ATTP, phòng, chống dịch Covid-

19 tại nơi diễn ra lễ hội, theo đặc thù địa phương; kịp thời công khai các trường 

hợp vi phạm quy định ATTP, phổ biến các cơ sở, tổ chức, cá nhân, các  địa chỉ 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn cho cộng đồng;  

- Phát động toàn xã hội tham gia phòng ngừa, đấu tranh với việc sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng; phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, kịp 

thời cảnh báo nguy cơ mất ATTP trong dịp trước, trong và sau tết, cũng như 

mùa Lễ hội xuân 2022. Tuyên truyền người dân tiếp tục thực hiện 5K, không 

chủ quan, lơ là khi đã tiêm vắc xin. Huy động sự hưởng ứng tham gia của các tổ 

chức, cá nhân doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm và các tổ chức, 

đoàn thể bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tham gia vào các hoạt động truyền 

thông, tuyên truyền đảm bảo ATTP và phòng, chống dịch Covid-19 Tết Nguyên 

đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022. 

- Triển khai các hình thức truyền thông trực quan phù hợp như treo băng rôn, 

khẩu hiệu có nội dung theo Phụ lục 1, truyền thông trực tiếp, hướng dẫn cụ thể 

bằng cách “cầm tay chỉ việc”, qua hệ thống đài truyền thanh ở các xã, thị trấn. 

2. Hoạt động kiểm tra 

- Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những mặt hàng được sử 

dụng nhiều trong dịp tết Nguyên đán và trong các Lễ hội như các sản phẩm từ thịt, 

bia, rượu, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo, rau, củ, quả v.v.. và các cơ sở kinh doanh 

dịch vụ ăn uống, các đầu mối sản xuất, kinh doanh thực phẩm, siêu thị, chợ, cơ sở 

giết mổ gia súc, gia cầm… Tập trung kiểm soát hoạt động buôn lậu, hàng giả, hàng 

không đảm bảo chất lượng, hết hạn sử dụng, các cơ sở có dấu hiệu vi phạm về 

ATTP. 

- Kiểm tra giám sát việc chấp hành các quy định về công tác phòng, chống 

dịch COVID -19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, siêu thị, chợ, tại các 

lễ hội nơi tập trung đông người; xử lý, kiến nghị xử lý nghiêm đối với các trường 

hợp vi phạm các quy định trong phòng chống dịch Covid-19. 

-Triển khai bảo đảm đúng tiến độ theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo liên 

ngành huyện về vệ sinh ATTP; các Đoàn kiểm tra phải bố trí đủ thành phần theo 

quy định và đảm bảo chuyên môn để kết hợp kiểm tra các quy định phòng, chống 

dịch và lấy mẫu xét nghiệm nếu cần thiết; khi phát hiện vi phạm phải xử lý theo 

đúng quy định của pháp luật, tuyệt đối không để các sản phẩm không bảo đảm 

ATTP, hàng giả, không rõ nguồn gốc, không đúng quy định về ghi nhãn lưu 

thông trên thị trường; hoạt động thanh tra, kiểm tra phải đảm bảo không chồng 

chéo giữa các ngành, các cơ quan chức năng, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, 

kinh doanh của cơ sở. Trong quá trình kiểm tra kết hợp làm tốt công tác tuyên 

truyền, hướng dẫn thực hiện các biện pháp thực hành bảo đảm ATTP và phòng, 

chống dịch Covid-19.  

3. Thành lập đoàn kiểm tra 
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Các lực lượng chức năng, phòng, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị 

trấn chủ động lên kế hoạch thành lập các đoàn kiểm tra; thành phần tham gia 

phải bố trí trưởng hoặc phó các phòng, ban, ngành và Chủ tịch hoặc phó Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn tham gia, chủ trì. 

- Giao Cơ quan thường trực - Phòng Y tế phối hợp phòng Kinh tế- Hạ 

trầng thành lập 01 đoàn kiểm tra liên ngành cấp huyện và tiến hành kiểm tra tại 

các xã, thị trấn. Tại các xã, thị trấn thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành 

kiểm tra tại địa bàn quản lý. 

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Phòng Y tế: 

- Chỉ đạo các đơn vị, địa phương, các cơ sở kinh doanh thực phẩm thực hiện 

nghiêm các nội dung của Luật An toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn liên 

quan, các quy định về ATTP, kiến thức về bảo đảm ATTP, Nghị quyết 128/NQ-

CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả dịch Covid-19”; 

- Tổ chức kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những mặt hàng 

được sử dụng nhiều trong dịp tết Nguyên đán và trong các Lễ hội như các sản 

phẩm từ thịt, bia, rượu, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo, rau, củ, quả v.v.. và các cơ 

sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các đầu mối sản xuất, kinh doanh thực phẩm, siêu 

thị, chợ, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm… Tập trung kiểm soát hoạt động buôn lậu, 

hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng, hết hạn sử dụng, các cơ sở có dấu hiệu 

vi phạm về ATTP  thì phải xử lý nghiêm theo quy định. 

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chú trọng vận 

động các doanh nghiệp, hộ kinh doanh ký cam kết không kinh doanh hàng cấm, 

hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không bảo đảm an toàn 

thực phẩm, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không hóa đơn chứng từ… 

- Phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, kiểm soát 

thường xuyên, liên tục nhất là các thời điểm tổ chức các sự kiện, lễ hội trên địa 

bàn huyện;  phát hiện và xử lý kịp thời mọi hành vi sản xuất, kinh doanh, vận 

chuyển, tàng trữ hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả trên địa bàn huyện.  

4. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

 Chủ trì, phối hợp các ngành chức năng kiểm tra, giám sát việc chấp hành 

quy định Nhà nước về quản lý giá; kiểm tra đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết 

giá, bán theo giá niêm yết, đúng khung giá, mức giá do các cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền ban hành tại chợ truyền thống, điểm bán lẻ, khách sạn, nhà hàng… 

xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật. 

Tham mưu UBND huyện cân đối, bố trí nguồn kinh phí từ nguồn ngân 

sách địa phương hàng năm để thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật.  

5. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
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- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các cơ sở, hộ 

sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, vận động các cơ sở, hộ kinh 

doanh ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không 

rõ nguồn gốc xuất xứ, các mặt hàng nông sản không đảm bảo an toàn thực 

phẩm. 

- Chủ trì, phối hợp kiểm tra, kiểm soát và xử lý các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh, vận chuyển thức ăn chăn nuôi và các sản phẩm không được phép sử dụng 

làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi; kiểm soát chặt chẽ các cơ sở giết mổ gia súc, 

gia cầm; kinh doanh, vận chuyển gia súc, gia cầm và các sản phẩm từ gia súc, gia 

cầm. 

6. Phòng Văn hóa - Thông tin 

- Chủ động, phối hợp với các phòng ban, ngành địa phương và các đơn vị 

liên quan kiểm tra chặt chẽ các hoạt động văn hóa trên địa bàn; Phát động toàn 

xã hội tham gia phòng ngừa, đấu tranh với việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

giả, kém chất lượng; phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, kịp thời cảnh báo nguy cơ 

mất ATTP trong dịp trước, trong và sau tết, cũng như mùa Lễ hội xuân 2022. 

6. Trung tâm Văn hóa- Truyền thông  

-Tuyên truyền người dân tiếp tục thực hiện 5K, không chủ quan, lơ là khi 

đã tiêm vắc xin. Huy động sự hưởng ứng tham gia của các tổ chức, cá nhân 

doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm và các tổ chức, đoàn thể bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng tham gia vào các hoạt động truyền thông, tuyên 

truyền đảm bảo ATTP và phòng, chống dịch Covid-19 Tết Nguyên đán Nhâm 

Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022. 

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến mọi 

tầng lớp nhân dân; xây dựng phóng sự tuyên truyền gương người tốt, việc tốt 

trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đảm 

bảo an toàn thực phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng và phản ánh kịp 

thời các đối tượng vi phạm, các vụ việc điển hình để khuyến cáo người tiêu 

dùng và răn đe, ngăn chặn phát sinh vi phạm. 

7. Công an huyện 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường điều tra, kiểm 

soát để phát hiện xử lý nghiêm các đường dây, ổ nhóm, các đối tượng buôn lậu; 

vận chuyển, sản xuất kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng không đảm bảo vệ 

sinh an toàn thực phẩm, hàng nguy hại đến cộng đồng như: Vũ khí, ma túy, pháo 

nổ, đèn trời, thuốc lá, rượu, thực phẩm, động vật hoang dã và sãn phẩm từ động 

vật hoang dã; điều tra, bắt giữ, xử lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh, buôn 

bán thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng, các hàng hóa trái phép khác và các 

vi phạm khác theo quy định của pháp luật.  
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- Chủ động phối hợp, tham gia với các lực lượng chức năng kiểm tra, 

kiểm soát và hỗ trợ các lực lượng trong công tác kiểm tra, xử lý các đối tượng vi 

phạm trong kinh doanh hàng hoá, thực phẩm…  

8. Các phòng, ban, ngành cấp huyện và UBND các xã, thị trấn 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và địa bàn do mình quản lý để xây dựng 

chương trình, kế hoạch chủ động thực hiện hoặc phối hợp xác định nội dung cần 

tổ chức thực hiện. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá 

nhân vi phạm về buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng; 

các hành vi vi phạm quy định Nhà nước về  công tác vệ sinh an toàn thực phẩm;  

- Trong quá trình thanh tra, kiểm tra các ngành, các địa phương cần phối 

hợp chặt chẽ, đảm bảo kịp thời, nhanh gọn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh 

nghiệp, đơn vị, cá nhân bị kiểm tra; không để xảy ra chồng chéo, trùng lặp hoặc 

bỏ sót làm ảnh hưởng lưu thông và tiêu thụ hàng hóa; kết hợp hài hòa giữa kiểm 

tra, xử lý và tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh 

chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Cơ quan chủ trì:  

a) Tại huyện:  Phòng Y tế huyện là cơ quan chủ trì, tham mưu triển khai 

và thực hiện kế hoạch. 

b) Tại địa phương: Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn (Trạm Y tế là cơ quan 

thường trực, tham mưu triển khai hiện kế hoạch) chủ trì thực hiện ở cấp xã, thị 

trấn. 

2. Cơ quan phối hợp: 

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, 

Công an huyện, Trung tâm Văn hóa & Truyền thông, Trung tâm Y tế huyện. 

3.Thời gian và phạm vi triển khai: 

- Thời gian : Từ ngày 04/01/2022 đến 13/3/2022. 

- Phạm vi: Trên địa bàn toàn huyện. 

4.Tiến trình thực hiện: 

- Các cấp, các ngành triển khai công tác truyền thông bắt đầu từ ngày 

04/01/2022 đến ngày 06/3/2022. 

- Đoàn kiểm tra liên ngành huyện triển khai kiểm tra trong dịp Tết 

Nguyên đán từ ngày 10/01/2022 đến ngày 28/01/2022, kiểm tra sau Tết và mùa 

Lễ hội Xuân từ ngày 08/2/2022 đến ngày 06/3/2022. 

- Các địa phương xây dựng kế hoạch trước ngày 05/01/2022 và chủ động 

tổ chức kiểm tra trước, trong, sau Tết và mùa Lễ hội Xuân tùy theo đặc thù, điều 

kiện của từng địa phương từ ngày 10/01/2022 đến ngày 06/3/2022. 

5. Tổng kết báo cáo 
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Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh ATTP các xã, thị trấn; báo cáo kết quả 

thực hiện Kế hoạch về Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh ATTP huyện để tổng hợp 

báo cáo UBND huyện và Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh, cụ thể như sau: 

- Đoàn kiểm tra liên ngành các xã, báo cáo nhanh kết quả, kiểm tra trước 

Tết và trong Tết Nhâm Dần 2022 trước ngày 20/01/2022 theo mẫu 01, Phụ lục 

2; báo cáo kết quả triển khai công tác bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán Nhâm Dần 

2022 trước ngày 09/02/2022, mùa Lễ hội Xuân 2022 trước ngày 09/3/2022 theo 

mẫu 02, Phụ lục 2. 

Các báo cáo gửi về bộ phận tổng hợp: Phòng Y tế thường trực Ban Chỉ đạo 

liên ngành vệ sinh ATTP huyện, Khoa YTCC - Dinh dưỡng và ATTP Trung tâm Y 

tế. 

Phòng Y tế (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo liên ngành ATVSTP huyện) 

tổng hợp, báo cáo UBND huyện và BCĐ tỉnh trước ngày 16/03/2021. 

V. KINH PHÍ 

Kinh phí thực hiện các nội dung, nhiệm vụ tại Kế hoạch này được bố trí  

kinh phí từ nguồn Ngân sách Nhà nước, kinh phí của các địa phương theo phân 

cấp và kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác. 

Trên đây là Kế hoạch Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm 

trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; Yêu cầu các phòng, ban, ngành 

cấp huyện, UBND các xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai 

thực hiện nghiêm túc các nội dung theo kế hoạch này; Giao phòng Y tế kiểm tra, 

giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch, tổng hợp kết quả báo cáo UBND 

huyện và Ban Chỉ đạo liên ngành VSATTP tỉnh theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (b/c); 
- Chi cục ATTP tĩnh (b/c); 
- Các thành viên BCĐLNVSATTP huyện; 

- Các thành viên đoàn kiểm tra;  

- Các phòng ban có liên quan; 

- UBND, Trạm y tế 17 xã, thị trấn;                                           

- Lưu: VT,YT; 

    

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

                                   

 

 

 

 
 

Bùi Việt Hùng 
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