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UBND THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 

BAN CHỈ ĐẠO LIÊN NGÀNH  

VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

Số:             /KH-BCĐLNATTP Vĩnh Yên, ngày     tháng 01 năm 2022 

 
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 323/KH-BCĐLNATTP ngày 29/12/2021 của Ban chỉ 

đạo Liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Vĩnh Phúc triển khai công tác đảm bảo an 

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

Để đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 

và mùa Lễ hội Xuân 2022 trên địa bàn thành phố, Ban chỉ đạo Liên ngành về ATTP 

thành phố Vĩnh Yên ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm ATTP Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Bảo đảm an toàn thực phẩm 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 trong dịp Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022 (nếu được phép tổ chức). 

- Thông qua công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vi 

phạm về ATTP. 

- Hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm 

Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022. 

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

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

dùng thực phẩm đến người dân. 

2. Yêu cầu 

- Thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành ở 2 cấp thành phố và xã, phường; tập 

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

cao, các cơ sở chế biến thực phẩm, điểm giết mổ, khu vực lễ hội... 

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

về an toàn thực phẩm cũng như các kiến thức trong lựa chọn, bảo quản, chế biến và 

tiêu dùng thực phẩm đến người dân. 
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- Tổ chức hoạt động kiểm tra đúng tiến độ, đạt hiệu quả. Tập trung kiểm tra 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực phẩm sử dụng nhiều trong dịp Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022. 

- Xử lý nghiêm các vi phạm về ATTP theo quy định của pháp luật.  

II. NỘI DUNG 

1. Thời gian triển khai  

Từ ngày 10/01/2022 đến ngày 12/3/2022.  

2. Hoạt động truyền thông 

 - Phổ biến kế hoạch triển khai công tác bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022. 

 - Huy động mọi nguồn lực, mọi hình thức, phương tiện truyền thông đặc biệt là 

hệ thống truyền thanh ở xã, phường, khu dân cư để phổ biến các quy định về ATTP, 

kiến thức về ATTP; Huy 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 an toàn thực phẩm trong dịp trước, trong và sau tết, 

cũng như mùa Lễ hội xuân 2022.  

- Nội dung tuyên truyền (Chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm). 

3. Hoạt động kiểm tra 

 - Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành thành phố và xã, phường  tiến hành 

kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực phẩm trên địa bàn quản lý; 

- Các đơn vị chủ trì đoàn thanh tra/kiểm tra liên ngành mời đại diện Mặt trận 

Tổ quốc cùng cấp tham gia các đoàn thanh, kiểm tra liên ngành. 

- Các đoàn kiểm tra tổ chức thành phần đủ quyền lực, số lượng, chuẩn bị sẵn 

các văn bản pháp lý liên quan, có thể lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. 

(Chi tiết tại Phụ lục 2 đính kèm). 

4. Kinh phí thực hiện 

- Kinh phí bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 

2022 ở thành phố chi theo quy định tài chính hiện hành. 

- UBND các xã, phường hỗ trợ kinh phí cho hoạt động bảo đảm ATTP Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022 theo phân cấp quản lý. 

5. Tổng kết, báo cáo 

Kết thúc đợt triển khai, Đoàn kiểm tra Liên ngành về ATTP thành phố, Đội 

Quản lý thị trường số 1, UBND các xã, phường báo cáo về Ban chỉ đạo Liên ngành về 

ATTP thành phố (qua Văn phòng HĐND và UBND) (theo mẫu báo cáo) cụ thể như 

sau:  
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- Báo cáo nhanh kết quả kiểm tra trước Tết Nhâm Dần 2022 trước ngày 

19/01/2022: 

- Báo cáo công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nhâm Dần 2022 trước 

ngày 18/02/2022. 

- Báo cáo công tác bảo đảm an toàn thực phẩm mùa lễ hội Xuân Nhâm Dần 

2022   trước ngày 10/3/2022. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng HĐND và UBND: 

 Chủ trì tham mưu công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên 

đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022 trên địa bàn thành phố; phối hợp với các 

phòng, ban đơn vị liên quan tổ chức truyền thông về ATTP trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, đặc biệt trên hệ thống đài truyền thanh và cổng thông tin giao 

tiếp điện tử; tổ chức kiểm tra liên ngành về ATTP dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 

và mùa Lễ hội Xuân 2022 trên địa bàn thành phố.  

- Theo dõi, tổng hợp kết quả công tác bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán Nhâm 

Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022. Báo cáo Ban chỉ đạo Liên ngành về ATTP thành phố 

và tham mưu báo cáo Ban chỉ đạo Liên ngành về ATTP tỉnh theo quy định. 

2. Phòng Kinh tế, Đội Quản lý thị trường số 1: 

 Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND thành phố và các đơn vị liên 

quan tổ chức tuyên truyền về ATTP; kiểm tra, quản lý chất lượng đối với các mặt 

hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các 

lễ hội như: thịt, sản phẩm từ thịt, rau củ quả các loại, bia, rượu, nước giải khát, 

bánh, mứt, kẹo... Đảm bảo sản phẩm thực phẩm an toàn, chất lượng khi lưu thông 

và tiêu thụ trên địa bàn thành phố trong dịp Tết Nguyên đán và trong thời gian diễn 

ra Lễ hội Xuân 2022. 

3. Trung tâm Văn hòa – Thông tin và Thể thao:  

Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND thành phố và các đơn vị liên quan 

tăng cường các buổi phát thanh với nội dung tuyên truyền về các hoạt động bảo 

đảm ATTP trên địa bàn thành phố; Biểu dương các tổ chức, cá nhân tích cực tham 

gia các hoạt động đảm bảo ATTP đồng thời phê phán, đưa tin các đơn vị, cá nhân 

vi phạm các quy định pháp luật về bảo đảm vệ sinh ATTP. 

4. Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm thành phố:  

Lập kế hoạch, tiến hành kiểm tra các cơ sở trọng điểm trên địa bàn thành phố; 

phối hợp với các đoàn thanh tra, kiểm tra của Tỉnh tiến hành thanh tra, xử lý các vi 

phạm trên địa bàn theo chương trình. 

5. Các phòng, đơn vị thành phố, Trung tâm Y tế Vĩnh Yên: Căn cứ chức 

năng nhiệm vụ, có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND thành 
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phố, UBND các xã, phường tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch 

vụ thực phẩm sử dụng nhiều trong dịp Tết Nhâm Dần và các Lễ hội Xuân 2022. 

6. UBND các xã, phường:  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm 

đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; tuyên truyền, phổ biến 

các quy định của pháp luật nhằm nâng cao kiến thức về ATTP cho người tiêu dùng 

trong việc chọn mua, chế biến thực phẩm an toàn nhằm đảm bảo an toàn cho người 

tiêu dùng, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm 

trước, trong, sau tết Nguyên đán Nhâm Dần. 

- Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, thành lập 

đoàn kiểm tra về an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội 

Xuân 2022 trên địa bàn. 

- Chỉ đạo Trạm Y tế thực hiện tốt công tác tham mưu về ATTP; phối hợp với 

các ban ngành đoàn thể của xã, phường và các cơ quan cấp trên trong thanh tra, 

kiểm tra, xử lý các vi phạm về ATTP trên địa bàn.  

7. Đề nghị UBMTTQ và các tổ chức chính trị xã hội của thành phố: 

 Chủ động phối hợp với các ban, ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền về ATTP, nêu rõ nghĩa vụ và quyền lợi của người dân trong việc thực hiện 

các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Đẩy mạnh tuyên truyền gương người 

tốt, việc tốt; phê phán những hành vi sai trái trong thực hiện các quy định về an 

toàn thực phẩm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

Trên đây là kế hoạch triển khai công tác bảo đảm ATTP Tết Nguyên Nhâm 

Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022 của Ban chỉ đạo Liên ngành về ATTP thành phố Vĩnh 

Yên, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị liên quan; Đoàn kiểm tra liên ngành thành 

phố; UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện./.    
 

Nơi nhận: 
- BCĐLNATTP tỉnh; 

- TT Thành uỷ, HĐND TP; 

- CT, các PCT; 

- CPVP; 

- UB MTTQ và các TCCTXH TP; 

- BCĐLNATTP Thành phố; 

- Các phòng, ban, đơn vị; 

- Đội QLTT số 1, TT YT TP; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

  

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND  

Lê Anh Tân 
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