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UỶ BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN HỮU LŨNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 119/KH-UBND 
 

Hữu Lũng, ngày 25 tháng 4 năm 2019 

 
KẾ HOẠCH 

Triển khai tháng hành động vì An toàn thực phẩm  
trong lĩnh vực công thương trên địa bàn huyện Hữu Lũng năm 2019 

 

Thực hiện Kế hoạch số 38/KH- SCT ngày 19/4/2019 của Sở Công thương tỉnh 
Lạng Sơn về việc triển khai tháng hành động vì An toàn thực phẩm năm 2019; Ủy ban 
nhân dân huyện Hữu Lũng xây dựng Kế hoạch triển khai tháng hành động vì an toàn 
thực phẩm trong lĩnh công thương trên địa bàn huyện Hữu Lũng năm 2019 cụ thể như 
sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin chính xác, kịp thời, toàn diện, có 
trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm. Đề cao vai trò, 
trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm.  

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, nắm tình hình bảo đảm an toàn thực phẩm tại các 
cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt tại các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ. Tăng 
cường vai trò giám sát của các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và người tiêu dùng đối 
với việc thực hiện thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm của các cá nhân, cơ sở sản 
xuất, kinh doanh thực phẩm trong lĩnh vực công thương. 

2. Yêu cầu 

Thực hiện đầy đủ các nội dung trong Kế hoạch triển khai Tháng hành động, 
phù hợp với tình hình thực tiễn; thực hiện theo nguyên tắc vì chất lượng ATTP và chủ 
động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm. 

II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ 

1. Thời gian và phạm vi triển khai 

- Thời gian triển khai: Từ ngày 15/4 đến 15/5/2019. 

- Phạm vi triển khai: Trên phạm vi toàn huyện. 

2. Các hoạt động cụ thể 

2.1. Triển khai chiến dịch truyền thông bảo đảm an toàn thực phẩm 

- Đối tượng truyền thông: 
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+ Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm; 

+ Người tiêu dùng trên địa bàn huyện; 

- Nội dung truyền thông: 

+ Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đảm bảo an toàn điều kiện vệ sinh cơ sở, 
trang thiết bị, dụng cụ sơ chế, chế biến thực phẩm; vệ sinh cá nhân trong việc phòng 
ngừa ô nhiễm thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm. 

+ Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các mô hình sản xuất, kinh doanh, các sản 
phẩm, chuỗi thực phẩm an toàn, các sản phẩm truyền thống của địa phương nhằm 
quảng bá, khích lệ sản xuất sản phẩm thực phẩm an toàn, mang đậm nét truyền thống, 
đặc sản địa phương... 

+ Tuyên truyền chính sách, pháp luật, kiến thức về an toàn thực phẩm; các tiêu 
chuẩn, quy chuẩn, quy định điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; tác hại của thực 
phẩm không an toàn; tuyên truyền vận động nhân dân trong việc tố giác các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh thực phẩm không an toàn đến các cơ quan chức năng; biểu dương, 
quảng bá các sản phẩm, các mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, phù 
hợp quy định của pháp luật trên địa bàn. Vận động người tiêu dùng lựa chọn và sử 
dụng thực phẩm đảm bảo an toàn, nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất 
lượng.  

 + Thông tin đến người dân kết quả thanh tra, kiểm tra về ATTP, trong đó công 
khai các cơ sở, cá nhân bị phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm nhằm cảnh 
cáo, răn đe, ngăn chặn các hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm, làm rõ trách 
nhiệm của người sản xuất, kinh doanh trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy 
định của pháp luật. 

2.2. Hoạt động  kiểm tra trong ‘‘Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”  

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện phối hợp với Ban chỉ đạo liên ngành cấp huyện 
xây dựng Kế hoạch kiểm tra ‘‘Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”  tại địa phương 
đảm bảo đạt hiệu quả.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

- Tăng cường hoạt động phối hợp kiểm tra, giám sát đối với hoạt động sản xuất, 
kinh doanh rượu theo quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của 
Chính phủ về kinh doanh rượu. Tổ chức tuyền truyền để người tiêu dùng hiểu rõ tác 
hại của rượu, đặc biệt là rượu pha bằng hóa chất, cồn công nghiệp, rượu có chứa hàm 
lượng methanol cao. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch và tổ chức kiểm tra liên 
ngành về an toàn thực phẩm tại địa phương theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo liên 
ngành vệ sinh an toàn thực phẩm cấp huyện. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra kết 
hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức, pháp luật về an toàn thực 
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phẩm, nâng cao nhận thức và ý thức của cộng đồng trong công tác bảo đảm an toàn 
thực phẩm.  

2. Ủy ban nhân dân các xã thị trấn 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh 
thực phẩm trên địa bàn đối với chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, người lao động có liên 
quan trực tiếp đến an toàn thực phẩm trong lĩnh vực Công Thương; nhất là các cơ sở  
các mặt hàng bia, rượu, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, bột và tinh bột, 
bánh mứt kẹo...  

- Chỉ đạo Ban quản lý các chợ, trên địa bàn treo băng rôn, khẩu hiệu để cổ động 
cho ‘‘ Tháng hành động vì an toàn thực phẩm ’’ năm 2019 tại cổng các chợ. 

-  Tập trung tuyên truyền, hướng dẫn các hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực 
hiện tốt các quy định về ATTP và ký cam kết đảm bảo điều kiện ATTP theo đúng quy 
định. 

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Ủy 
ban nhân dân huyện (qua phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện) trước ngày 15/5/2019 để 
tổng hợp báo cáo Sở Công Thương. 

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện và 
tổng hợp báo cáo theo yêu cầu. 

Trên đây là nội dung Kế hoạch triển khai tháng hành động vì An toàn thực phẩm 
trong lĩnh vực công thương trên địa bàn huyện Hữu Lũng năm 2019. Ủy ban nhân dân 
huyện đề nghị Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai 
thực hiện các nội dung trong Kế hoạch./. 

 
Nơi nhận:                                                                                  
- Sở Công thuơng (b/c);                                                            
- CT, PCT UBND huyện;  
- CVP, PCVP UBND huyện; 
- UBND các xã thị trấn; 
- Lưu: VT, KT&HT,                                                                                       

CHỦ TỊCH 
 
 

 
 

Long Văn Sơn 
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