
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH  LÀO CAI 
  

Số:         /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Lào Cai, ngày        tháng       năm 2020 
 

 
KẾ HOẠCH  

Đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết  

Trung thu tỉnh Lào Cai năm 2020 

 

Thực hiện 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; Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 11/02/2020 của 

UNBD tỉnh Lào Cai về việc đảm bảo an toàn thực phẩm tỉnh Lào Cai năm 2020; 

để đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu 2020, UBND tỉnh Lào 

Cai ban hành kế hoạch triển khai, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của UBND các cấp, các tổ chức chính trị 

xã hội, người quản lý, người sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong công tác đảm 

bảo an toàn thực phẩm (ATTP), đặc biệt đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

chế biến thực phẩm, nhằm hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm và bệnh 

truyền qua đường thực phẩm. 

2. Huy động các cấp chính quyền, đoàn thể, các cơ quan quản lý nhà nước 

về ATTP và nhân dân tham gia tuyên truyền phổ biến Luật An toàn thực phẩm, 

các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, đồng thời cung cấp các 

kiến thức khoa học trong việc sản xuất, chế biến, sử dụng thực phẩm an toàn cho 

người sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm.  

3. Tiếp tục kiểm tra công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực 

phẩm của UBND các xã, phường, thị trấn. 

4. Tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực 

phẩm, bên cạnh việc kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt, cần đẩy mạnh 

việc kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có). 

5. Tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm 

trên địa bàn toàn tỉnh; chủ động phòng, chống không để xảy ra dịch bệnh lây 

truyền qua đường ăn uống, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm. 

II. CÁC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền 

1.1. Hình thức tuyên truyền: 

- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt 

huy động hệ thống loa truyền thanh xã, phường, thị trấn tham gia tuyên truyền 

về vệ sinh an toàn thực phẩm. 
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- Tổ chức các buổi toạ đàm, nói chuyện chuyên đề về vệ sinh an toàn thực 

phẩm.  

- Tổ chức tuyền truyền trực tiếp kiến thức an toàn thực phẩm phòng, 

chống ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua đường thực phẩm cho đồng bào 

vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

1.2. Nội dung tuyên truyền:  

- Tập trung chủ yếu vào phổ biến tuyên truyền trách nhiệm của các cơ sở 

sản xuất, kinh doanh các mặt hàng tiêu thụ lớn trong dịp Tết Trung thu như: bánh 

Trung thu, rượu bia, nước giải khát, bánh kẹo...; các quy định của Luật An toàn 

thực phẩm, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, các thông tư hướng dẫn và các văn 

bản hướng dẫn liên quan. 

- Tuyên truyền kiến thức khoa học, pháp luật về ATTP nhằm phòng tránh 

ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua đường thực phẩm, đặc biệt hướng dẫn 

lựa chọn thực phẩm bao gói sẵn như bánh Trung thu, công tác phòng tránh ngộ 

độc thực phẩm trong mùa mưa lũ. Tiếp tục triển khai việc ký cam kết đảm bảo 

ATTP tại đám cưới, giỗ, bữa ăn đông người với chính quyền địa phương. Thực 

hiện đưa tin, tuyên truyền về các hoạt động bảo đảm vệ sinh ATTP trên địa bàn 

tỉnh. Biểu dương các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia các hoạt động bảo đảm 

an toàn thực phẩm; đồng thời phê phán, đưa tin các đơn vị, cá nhân vi phạm các 

quy định pháp luật về bảo đảm vệ sinh ATTP. 

- Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về biện pháp 

đảm bảo an toàn thực phẩm phòng, chống dịch bệnh nói chung, phòng, chống 

dịch COVID-19 nói riêng. 

2. Tổ chức kiểm tra về an toàn thực phẩm 

2.1. Kiểm tra liên ngành công tác quản lý nhà nước về ATTP: 

UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục kiểm tra công tác quản lý nhà 

nước về an toàn thực phẩm của UBND xã, phường, thị trấn (đối với các xã, 

phường, thị trấn chưa được kiểm tra năm 2020), phấn đấu 100% số xã, phường, 

thị trấn được kiểm tra. 

2.2. Kiểm tra việc sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm: 

- Tăng cường kiểm tra đột xuất, kiểm tra hậu kiểm đối với các cơ sở sản 

xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm trong phạm vi toàn tỉnh nhằm hạn 

chế tối đa thực phẩm kém chất lượng, thực phẩm giả lưu hành trên thị trường; tập 

trung ưu tiên kiểm tra những cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực 

phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết Trung thu như: bánh, mứt, kẹo, bia 

rượu, nước giải khát, hoa quả, thịt và sản phẩm từ thịt, vv... 
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- Kiểm tra, kiểm soát việc quảng cáo, bán hàng qua mạng xã hội, đặc biệt 

là các mặt hàng thực phẩm như: bánh, kem…. tự sản xuất hoặc nhập khẩu không 

rõ nguồn gốc. 

- Lấy mẫu kiểm nghiệm đối với các sản phẩm đã thực hiện công bố, tự 

công bố và các sản phẩm đặc thù phục vụ trong dịp Tết Trung thu (nhất là các 

sản phẩm được vận chuyển từ địa phương khác đến) khi cần thiết. 

2.3. Thành lập các đoàn kiểm tra: 

a) Cấp tỉnh:  

- Sở Y tế chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu thành lập các 

đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp 

luật về ATTP, lấy mẫu hậu kiểm các cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực 

phẩm trên địa bàn. 

- Các sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương căn cứ 

theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo và tổ chức kiểm tra chuyên ngành về 

công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực quản lý theo quy định.  

b) Cấp huyện:  

UBND huyện, thị xã, thành phố thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tiến 

hành kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp quản lý. 

Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn: Thành lập 1 đoàn kiểm tra về an toàn 

thực phẩm, tiến hành kiểm tra việc thực hiện các điều kiện an toàn thực phẩm tại 

tất cả các cơ sở thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp quản lý.  

Lưu ý: Việc kiểm tra cơ sở thực phẩm phải khoa học thống nhất, tránh 

chồng chéo, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm. UBND 

xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phối hợp với các đoàn kiểm tra liên ngành, 

chuyên ngành khi được yêu cầu để xử lý các diễn biến phức tạp trong quá trình 

kiểm tra các cơ sở thực phẩm trên địa bàn, nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của 

công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.  

3. Thông tin, báo cáo 

Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công 

Thương, các ngành thành viên Tiểu ban An toàn thực phẩm, Ban Chỉ đạo Công 

tác Y tế - Dân số tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả 

triển khai về Sở Y tế (qua Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh: Báo cáo 

nhanh trước ngày 02/10/2020; báo cáo kết quả thực hiện trong dịp Tết Trung 

thu trước ngày 15/10/2020 để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo liên ngành Trung 

ương và UBND tỉnh. 
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IV. KINH PHÍ 

 - Xăng xe phục vụ đoàn thanh tra, kiểm tra của cấp tỉnh: Sử dụng xe ô tô 

của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế); Công tác phí cho các thành 

viên đoàn thanh tra, kiểm tra do cơ quan cử cán bộ tham gia tự bảo đảm;  

 - UBND các cấp hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động triển khai công tác đảm 

bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu của địa phương. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Y tế - Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh 

- Chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan thành lập các đoàn kiểm tra liên 

ngành cấp tỉnh tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an 

toàn thực phẩm, lấy mẫu hậu kiểm một số cơ sở thực phẩm trên địa bàn tỉnh, tập 

trung lấy mẫu các sản phẩm thực phẩm phục vụ tết trung thu như: bánh, kẹo, nước 

giải khát, bia, rượu…. từ nơi khác chuyển đến để giám sát chất lượng… 

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt công tác tham mưu và 

triển khai các biện pháp đảm bảo ATTP tại địa phương. 

- Tổng hợp kết quả, trình UBND tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo liên ngành Trung 

ương về vệ sinh an toàn thực phẩm.  

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

- Thành lập các đoàn kiểm tra chuyên ngành điều kiện an toàn thực phẩm 

của các cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm theo phân cấp quản lý; 

tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng phục vụ nhiều trong 

dịp Tết Trung thu như: trái cây, rau, củ, quả, vv... 

- Cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm của tỉnh. 

3. Sở Công Thương 

- Phối hợp với lực lượng quản lý thị trường kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn 

hàng hóa thực phẩm lưu thông trên thị trường; ngăn ngừa hàng hóa thực phẩm 

nhập lậu, thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, thực phẩm có nguy cơ cao 

gây dịch lưu thông trên địa bàn.  

- Tổ chức kiểm tra chuyên ngành điều kiện an toàn thực phẩm của các cơ 

sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm theo phân cấp quản lý, tập trung 

kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng phục vụ nhiều trong dịp Tết 

Trung thu như: rượu, bia, nước giải khát, bánh kẹo, sữa, các sản phẩm từ sữa, vv... 

- Cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm của tỉnh. 

4. Cục Quản lý thị trường 

Tăng cường kiểm tra hàng hóa là thực phẩm lưu thông trên thị trường, đặc 

biệt là hàng thực phẩm lưu thông qua biên giới, bán hàng qua mạng xã hội. Kịp 

thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về hàng hóa mất an toàn 

thực phẩm lưu thông qua biên giới và lưu thông trên địa bàn tỉnh.  
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Cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm của tỉnh. 

5. Sở Giáo dục và Đào tạo 

Chỉ đạo, giám sát, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trường 

học trong đầu năm học mới; tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức an toàn 

thực phẩm cho cán bộ, giáo viên, học sinh nhằm nâng cao nhận thức và kiến 

thức lựa chọn, chế biến thực phẩm an toàn, phòng chống ngộ độc thực phẩm; chỉ 

đạo các nhà trường thực hiện tốt các điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định; 

xây dựng kế hoạch tự kiểm tra tại các bếp ăn tập thể trong trong hệ thống nhà 

trường của tỉnh. 

6. Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh  

Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về vệ sinh ATTP thực hiện công 

tác tuyên truyền, phổ biến Luật An toàn thực phẩm và các văn bản quy phạm pháp 

luật về vệ sinh ATTP trên sóng phát thanh, truyền hình, Báo Lào Cai; kịp thời phản 

ánh các hoạt động đảm bảo ATTP của các đơn vị, địa phương trong dịp Tết Trung 

thu 2020; phản ánh gương người tốt việc tốt và các vấn đề còn tồn tại, vi phạm quy 

định về vệ sinh ATTP. 

7. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chỉ đạo, tăng cường giám sát việc quảng cáo, bán hàng qua mạng xã hội 

các mặt hàng thực phẩm như: bánh, kem…. tự sản xuất hoặc nhập khẩu không 

rõ nguồn gốc, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có). 

8. Các ngành thành viên Tiểu ban chỉ đạo An toàn thực phẩm tỉnh 

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của ngành triển khai các biện pháp tuyên 

truyền, kiểm tra, giám sát ATTP trên địa bàn. 

9. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Thành lập các đoàn kiểm tra, tổ chức kiểm tra công tác quản lý nhà nước 

về an toàn thực phẩm đối với UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn; kiểm tra 

việc thực hiện các quy định về điều kiện an toàn thực phẩm tại địa phương theo 

phân cấp quản lý, tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh các 

mặt hàng phục vụ nhiều trong dịp Trung thu như: bánh Trung thu, rượu, bia, nước 

giải khát, bánh kẹo, quả và bếp ăn tập thể trường học; xử lý, giải quyết triệt để các 

tổ chức, cá nhân vi phạm điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, 

kinh doanh thực phẩm. 

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn và các xã, phường, thị trấn tập trung tuyên 

truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về ATTP; chú trọng công tác đưa 

thông tin về các hoạt động trong dịp Tết Trung thu trên địa bàn; UBND các xã, 

phường, thị trấn thành lập đoàn kiểm tra ATTP tất cả các cơ sở thực phẩm trên 

địa bàn theo phân cấp quản lý; Ban quản lý chợ, đặc biệt là các chợ vùng sâu 
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vùng xa tăng cường công tác kiểm tra ATTP tại các chợ, đưa tin kịp thời về kết 

quả kiểm tra trên hệ thống loa truyền thanh của chợ để nhân dân được biết. 

- Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tuyến huyện, UBND các xã, phường, thị 

trấn phối hợp công tác kiểm tra với đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh tại địa 

phương. 

Các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn 

cứ Kế hoạch nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- BCĐ LNTW về ATVSTP; 

- TT UBND tỉnh; 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Các ngành thành viên Tiểu ban ATTP, 

  Ban Chỉ đạo Công tác Y tế - Dân số tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- CVP, PCVP 2; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Chi cục ATVSTP tỉnh; 

- Lưu: VT, TH3, NLN2, KT2, VX.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

Giàng Thị Dung 
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