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KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm  

Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1637/KH- BCĐTƯATTP ngày 05 tháng 12 năm 

2022 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm về việc triển 

khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ 

hội Xuân 2023, Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh (viết tắt là 

BCĐ) xây dựng Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (viết 

tắt là ATTP) Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023. 

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, ngăn chặn kịp thời việc sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng; Đảm bảo quyền lợi người tiêu 

dùng; phòng chống ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và 

mùa Lễ hội Xuân 2023.  

- Hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 

và mùa Lễ hội Xuân 2023; tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành từ tỉnh đến 

cấp xã, tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết và Lễ hội, 

các cơ sở, làng nghề chế biến thực phẩm... có nguy cơ cao về mất ATTP. 

2. Yêu cầu 

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

luật về ATTP; kiến thức về lựa chọn, bảo quản, chế biến và tiêu dùng thực phẩm 

đến người dân. 

- Tăng cường trách nhiệm phối hợp của các sở, ngành, địa phương trong 

công tác bảo đảm ATTP; hạn chế tối đa những ảnh hưởng của ngộ độc thực 

phẩm (nếu có), không để tử vong do ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên 

đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023. 

II. CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 

1. Hoạt động truyền thông  

Huy động tối đa các kênh và hình thức tuyên truyền, phổ biến các quy định 

của pháp luật về ATTP, kiến thức trong sản xuất, chế biến, bảo quản, kinh 

doanh, lựa chọn và tiêu dùng thực phẩm đến người dân trước, trong dịp Tết 

Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân năm 2023; kịp thời công khai các vi 

phạm quy định ATTP, công khai thông tin về các cơ sở, cá nhân, các địa chỉ sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn cho cộng đồng (Chi tiết tại Phụ lục 1). 
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2. Hoạt động kiểm tra (Từ 03/01/2023 đến 10/3/2023) 

Thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, liên ngành ATTP từ 

tỉnh đến xã, phường, thị trấn; tập trung thanh tra, kiểm tra việc sản xuất, chế 

biến, kinh doanh thực phẩm, các sản phẩm thực phẩm có nguy cơ cao, tiêu thụ 

nhiều trong dịp Tết và Lễ hội; phát hiện, chấn chỉnh, ngăn chặn, xử lý kịp thời 

những vi phạm về ATTP theo quy định (Chi tiết tại Phụ lục 2, 3). 

Các địa phương mời đại diện Ủy ban MTTQ cùng cấp tham gia các đoàn 

thanh tra, kiểm tra.  

3. Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện 

3.1. Các đơn vị báo cáo kết quả hoạt động về Sở Y tế (Qua Chi cục An toàn 

vệ sinh thực phẩm tỉnh Hà Nam; địa chỉ: Đường Lê Duẩn, phường Liêm Chính, 

thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; Email: nguyenthaoattp@gmail.com) để tổng 

hợp theo lịch cụ thể sau: Báo cáo nhanh kết quả kiểm tra trước Tết Nguyên đán 

Quý Mão trước 16 giờ ngày 10/01/2023; báo cáo công tác bảo đảm ATTP Tết 

Nguyên đán Quý Mão trước ngày 10/02/2023; báo cáo công tác bảo đảm ATTP 

mùa Lễ hội Xuân năm 2023 trước ngày 10/3/2023 (Mẫu Báo cáo tại Phụ lục 5) 

3.2. Sở Y tế tham mưu Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh tổng hợp, báo 

cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương: Công tác bảo đảm ATTP 

Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trước ngày 15/02/2023; công tác bảo đảm 

ATTP mùa Lễ hội Xuân năm 2023 trước ngày 15/3/2023. 

4. Kinh phí thực hiện: Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách theo phân cấp và các 

nguồn hợp pháp khác. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Y tế 

Chủ trì, phối hợp các sở, ngành triển khai; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, 

tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện hoạch bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán Quý 

Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023 của tỉnh; tham mưu UBND tỉnh thành lập các 

Đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP tuyến tỉnh; chủ trì 01 đoàn kiểm tra liên 

ngành ATTP và cử cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh theo 

kế hoạch; tổng hợp báo cáo theo quy định. 

Chủ động phối hợp, cung cấp tài liệu, thông tin tuyên truyền ATTP Tết 

Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân năm 2023 cho cơ quan tuyên truyền, 

báo chí trên địa bàn tỉnh; các cấp, các ngành và trong nội bộ ngành. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Chỉ đạo các đơn vị trong ngành tuyên truyền hướng dẫn Nhân dân thực 

hiện quy định về ATTP trong nuôi trồng, chế biến, vận chuyển, bảo quản, kinh 

doanh sản phẩm thực phẩm do ngành quản lý, đặc biệt đối với sản phẩm phục vụ 

Tết Nguyên đán, Lễ hội Xuân. 

Tăng cường kiểm tra, phát hiện, chấn chỉnh, ngăn chặn, xử lý những vi 

phạm về ATTP theo quy định.  

mailto:nguyenthaoattp@gmail.com
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Chủ trì 01 đoàn kiểm tra liên ngành ATTP, cử cán bộ tham gia các đoàn 

kiểm tra liên ngành của tỉnh theo kế hoạch; Tổng hợp, báo cáo theo quy định. 

3. Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh 

Chỉ đạo các đơn vị trong ngành tuyên truyền hướng dẫn Nhân dân thực 

hiện quy định về ATTP thuộc lĩnh vực quản lý. 

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, không để thực phẩm giả, thực phẩm không 

đảm bảo an toàn lưu thông trên thị trường. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, ngăn 

chặn, xử lý những vi phạm về chất lượng ATTP theo quy định Pháp luật 

Chủ trì 01 đoàn kiểm tra liên ngành ATTP, cử cán bộ tham gia các đoàn 

kiểm tra liên ngành của tỉnh theo kế hoạch. Tổng hợp, báo cáo theo quy định. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 

Báo Hà Nam  

Tăng cường thông tin, tuyên truyền chính sách pháp luật về ATTP, kiến 

thức lựa chọn, tiêu dùng thực phẩm an toàn; các hoạt động đảm bảo ATTP trong 

dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân năm 2023; biểu dương tổ 

chức, cá nhân thực hiện tốt công tác bảo đảm ATTP; công khai tổ chức, cá nhân 

vi phạm, sản phẩm không đạt tiêu chuẩn để cảnh báo cho cộng đồng. 

5. Các Sở, ngành của tỉnh  

Theo chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở Y tế, các sở, ngành 

liên quan triển khai thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán 

Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân năm 2023. 

6. Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến 

binh tỉnh  

Chỉ đạo, vận động các tổ chức trực thuộc, cán bộ, đoàn viên, hội viên tham 

gia tuyên truyền, giám sát các hoạt động bảo đảm ATTP trong dịp Tết Nguyên 

đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023. 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cử cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra liên 

ngành ATTP của tỉnh. 

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

Xây dựng và triển khai kế hoạch bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán Quý Mão 

và mùa Lễ hội Xuân 2023 tại địa phương trước ngày 25/12/2022. 

Chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng 

và triển khai hiệu quả kế hoạch bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán Quý Mão và 

mùa Lễ hội Xuân 2023 trên địa bàn quản lý. Tổng hợp, báo cáo theo quy định. 

Thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành, chuyên ngành kiểm tra các cơ sở 

thực phẩm theo phân cấp quản lý, chú trọng cơ sở sản xuất rượu, chế biến giò 

chả, mứt... phục vụ Tết, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ Lễ hội; xử lý 

nghiêm những cơ sở có vi phạm về ATTP. 
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Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, 

đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương kịp thời báo cáo Ban Chỉ 

đạo tỉnh (Qua Sở Y tế) để xem xét, chỉ đạo giải quyết./. 

 
 Nơi nhận: KT. TRƯỞNG BAN 
- Cục ATTP, Bộ YT (Số 135 Núi Trúc,  

  Ba Đình, Hà Nội để b/c); 
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- PCT UBND tỉnh Trần Xuân Dưỡng; 
 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Thành viên BCĐ tỉnh;   
- Các Sở, ngành, đoàn thể liên quan;  
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trưởng BCĐ ATTP các huyện, TX,TP;  

- VPUB: LĐVP(2), VXNV, TH(Â);  PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

- Chi cục ATVSTP tỉnh; Trần Xuân Dưỡng 
- Lưu: VT, VXNV(Th).  
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