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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 

 

Căn cứ Kế hoạch số 118/KH-BCĐ ngày 24/12/2021 của Ban Chỉ đạo 

liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lạng Sơn triển khai công tác 

bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 

2022.  

Để đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) cho nhân dân trong dịp Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022, Sở Nông Nghiệp và PTNT 

xây dựng kế hoạch triển khai công tác bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán Nhâm 

Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022 như sau: 

I. Mục tiêu 

1. Mục tiêu chung 

Bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh và sử 

dụng các sản phẩm nông lâm sản và thủy sản; phòng chống ngộ độc thực phẩm 

trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022; đảm bảo chất 

lượng vật tư nông nghiệp. 

2. Mục tiêu cụ thể 

Tuyên truyền, 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. 

Tập trung kiểm tra chất lượng các nhóm sản phẩm nông, lâm, thủy sản 

tiêu thụ nhiều trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội để hạn chế tối đa các vụ ngộ 

độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022. 

II. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI 

1. Thời gian:  Từ 06/01/2022 đến hết 04/03/2022. 

2. Phạm vi:  Trên địa bàn toàn tỉnh. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI 

1. Công tác tuyên truyền 

1.1. Nội dung tuyên truyền 

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

Nhâm Dần và Lễ hội Xuân 2022 đến toàn thể công chức, viên chức, người lao 



động trong toàn ngành. Các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở, tùy theo chức năng 

nhiệm vụ triển khai các hoạt động tuyên truyền về đảm bảo ATTP. 

Phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền về bảo đảm 

ATTP cho nhà quản lý, người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng về 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm và vật tư nông nghiệp theo qui định của 

pháp luật; kịp thời công khai các trường hợp vi phạm quy định ATTP; phổ 

biến các cơ sở, cá nhân, các địa chỉ sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn 

cho cộng đồng. 

Tuyên truyền để nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh chuỗi thực 

phẩm an toàn. 

1.2. Hình thức tuyên truyền 

- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình, cơ quan báo chí của tỉnh để 

tuyên truyền về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành quản lý.  

 - Tăng cường tuyên truyền trực tiếp thông qua các hoạt động thanh kiểm 

tra; lồng ghép với các lớp tập huấn chuyên môn, kỹ thuật; các cuộc phát động 

phong trào sản xuất đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; …  

 - Tùy từng địa bàn dân cư triển khai các hình thức tuyên truyền phù hợp 

như băng - rôn, khẩu hiệu, hướng dẫn cụ thể bằng cách “cầm tay chỉ việc”. Đặc 

biệt, cần 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 cùng tham gia vào các hoạt động truyền thông, tuyên truyền 

đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân 2022. 

  Hoạt động truyền thông phải bảo đảm tuân thủ tuyệt đối về qui định 

phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

2. Hoạt động kiểm tra 

2.1. Tổ chức các đoàn kiểm tra   

Các đơn vị trực thuộc Sở (Chi cục: Quản lý chất lượng nông lâm sản và 

thủy sản; Chăn nuôi và Thú y; Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Kiểm lâm) căn cứ 

vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 

thành lập đoàn kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm dịp tết Nguyên đán 

Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân năm 2022. 

2.2. Yêu cầu  

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

lâm, thủy sản được sử dụng nhiều trong dịp tết Nguyên đán và mùa Lễ hội như: 

(Thịt và các sản phẩm từ thịt, rau, củ, quả, phụ gia thực phẩm ...) Chú trọng 

kiểm soát những đầu mối sản xuất, kinh doanh sản phẩm về lĩnh vực quản lý, 

các điểm đầu mối, chợ truyền thống, cơ sở giết mổ, vận chuyển thực phẩm;  

- Bố trí lực lượng, phương tiện, cán bộ lấy mẫu xét nghiệm theo quy 

định khi cần; 



- Triển khai kiểm tra trước, trong, sau Tết và mùa Lễ hội Xuân 2022, 

bảo đảm đúng tiến độ theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh về an 

toàn thực phẩm. Hoạt động kiểm tra phải bảo đảm tuân thủ tuyệt đối về 

phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

2.3. Đối tượng kiểm tra 

Chủ yếu là các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh thực phẩm và vật 

tư nông nghiệp, tập trung vào những cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực 

phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các Lễ hội . 

 2.4. Nội dung kiểm tra  

Phối hợp  với UBND các huyện, thành phố thực hiện kiểm tra bảo đảm 

ATTP trong dịp trước và sau Tết nguyên đán Nhâm Dần và mùa lễ hội xuân 2022: 

- Quản lý chất lượng các loại nông lâm thủy sản trên thị trường, đặc biệt về 

dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật, hóa chất bảo quản, các chất cấm. Kiểm soát 

hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh gia súc, gia cầm, vệ sinh thú y. 

- Tình hình sản xuất, kinh doanh và sử dụng vật tư nông nghiệp, nhất là 

thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất bảo quản nông sản thực phẩm, thuốc thú y, thức 

ăn chăn nuôi, thuốc kháng sinh sử dụng trong chăn nuôi.  

- Trong quá trình kiểm tra kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo 

dục kiến thức, pháp luật về ATTP, nâng cao nhận thức và ý thức của cộng 

đồng trong bảo đảm ATTP. 

2.5. Xử lý vi phạm 

Các đoàn kiểm tra 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 xuất xứ, vi phạm về ghi nhãn hoặc có các vi phạm 

khác về ATTP lưu thông trên thị trường; ngăn chặn và xử lý nghiêm cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm không bảo đảm ATTP tiếp tục hoạt động khi 

chưa thực hiện sửa chữa, khắc phục đạt yêu cầu.  

IV. TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN  

1. Xây dựng kế hoạch: Trước ngày 06/01/2022.  

2.Triển khai tuyên truyền: Từ tháng 01/2022 hết tháng 3/2022. 

3. Triển khai hoạt động kiểm tra: Từ 10/01/2022 đến 04/03/2022. 

Kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của công tác quản lý đến hết Lễ hội xuân năm 

2022. 

4. Tổng hợp báo cáo: 

Các đơn vị trực thuộc báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

Báo cáo nhanh kết quả kiểm tra trước ngày 16/01/2022  (theo mẫu báo 

cáo số 02 kèm theo Kế hoạch). 



Báo cáo tổng kết việc triển khai, thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực 

phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trước ngày 07/02/2022 (theo mẫu báo 

cáo số 01 kèm theo Kế hoạch).  

Báo cáo tổng kết việc triển khai, thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực 

phẩm mùa Lễ hội Xuân 2022 trước ngày 05/3/2022 (theo mẫu báo cáo số  01 

kèm theo Kế hoạch). 

Báo cáo của các đơn vị gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục 

quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản); điện thoại: 0205.3891153, Email: 

chatluongls@gmail.com để tổng hợp, báo cáo BCĐ liên ngành tỉnh về ATTP. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

Các đơn vị trực thuộc sử dụng nguồn kinh phí được cấp, đảm bảo cho 

hoạt động  tuyên truyền, thanh kiểm tra, giám sát ATTP đúng theo quy định hiện 

hành. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

Trên cơ sở kế hoạch, yêu cầu các đơn vị trực thuộc chủ động xây dựng 

kế hoạch triển khai các hoạt động truyền thông, kiểm tra đảm bảo ATTP 

trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân năm 2022 hiệu quả, 

đúng quy định của pháp luật. 

 (Các nội dung khác có liên quan thực hiện theo Kế hoạch số 118/KH-

BCĐ ngày 24/12/2021 của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực 

phẩm tỉnh Lạng Sơn) 

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

Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT đề 

nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- BCĐ ATTP tỉnh (B/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng: TSKTTH, KHTC; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Lưu VT. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

  

Vũ Văn Thịnh 
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