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UBND PHƯỜNG ĐỒNG LẠC
BAN CHỈ ĐẠO VSATTP

Số:         /KH-BCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Lạc ngày       tháng 09 năm 2021

KẾ HOẠCH 
Triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong

Tết Trung thu năm 2021

Căn cứ công văn số 67/ATTP ngày 07/09/2021 của Chi cục an toàn vệ 
sinh thực phẩm về việc tăng cường bảo đảm ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 
2021;

Căn cứ công văn số 474/TTYT- YTCC ngày 14/09/2021 của Trung tâm y 
tế thành phố Chí Linh về việc tăng cường bảo đảm ATTP trong dịp Tết Trung 
thu năm 2021;

Căn cứ vào Quyết định số 05 /QĐ - UBND phường Đồng Lạc ngày 
04/01/2021 về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành VSATTP năm 2021;

Ban chỉ đạo phường Đồng  Lạc xây dựng kế hoạch Triển khai công tác đảm bảo 
an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2021 cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:
1.Mục đích:
 Nâng cao vai trò trách nhiệm của các cơ sở, doanh nghiệp  trong việc 

thực hiện cam kết công tác đảm bảo chất lượng VSATTP
Tăng cường công tác thanh kiểm tra, đối với các cơ sở sản xuất chế biến 

kinh doanh lương thực thực phẩm. Nhằm hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm và 
các bệnh truyền nhiễm truyền qua thực phẩm.

2. Yêu cầu:
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo đảm VSATTP cho cộng 

đồng trong dịp tết Trung thu năm 2021,
- Đảm bảo thực phẩm, sản phẩm an toàn, đảm bảo chất lượng khi lưu 

thông và tiêu thụ;
- Thành lập đoàn kiểm tra đảm bảo VSATTP tại các hộ sản xuất kinh 

doanh lương thực thực phẩm, các cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn phường;
- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục kiến thức, pháp 

luật về ATTP, nâng cao nhận thức và ý thức của cộng đồng trong công tác 
ATTP.

II. Đối tượng kiểm tra: 
Các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, bánh, kẹo, đồ uống  phục vụ tết 

Trung thu trên địa bàn phường Đồng Lạc.
III.Nội dung kiểm tra:
- Kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, hạn sử dụng, điều kiện bảo quản và các 

điều kiện vệ sinh
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- Chất lượng VSATTP của nguyên liệu sử dụng chế biến thực phẩm.
- Việc sử dụng phẩm mầu, phụ gia thực phẩm, tại các cơ sở sản xuất.
- Việc ghi nhãn thực phẩm
- Công tác vệ sinh nhà xưởng, điều kiện bảo quản sản phẩm, vệ sinh cá 

nhân của người trực tiếp sản xuất.
- Giấy chứng nhận sức khỏe đối với người lao động.
- Cập nhật  kiến thức VSATTP
- Điều kiện VSATTP tại cơ sở bao gồm: Điều kiện cơ sở, điều kiện trang 

thiết bị dụng cụ, điều kiện về con người.
- Các quy định khác của pháp luật có liên quan
- Lấy mẫu kiểm nghiệm VSATTP (nếu cần).
IV. Phân công nhiệm vụ:

         1. Ông: Nguyễn Văn Thuận - PCT UBND Phường - Trưởng đoàn Phụ 
trách chung.
         2. Bà: Ngô Thị Thơm - Trạm trưởng trạm y tế - Phó đoàn TT Chịu trách 
nhiệm các vấn đề về lĩnh vực chuyên môn. Tham mưu cho BCĐ xây dựng các 
kế hoạch, các văn bản về lĩnh vực chuyên môm trong các hoạt động kiểm tra 
giám sát vệ đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2021. 
         3.Ông: Nguyễn Hữu Tùng - Trưởng công an phường - Phó đoàn. Chịu 
trách các vấn đề về an ninh trật tự trong đợt kiểm tra giám sát vệ sinh đảm bảo 
an toàn thực phẩm trong dịp tết trung thu năm 2021, lập biên bản kiểm tra các 
hộ sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phấm trên địa bàn phường. Kết hợp với 
trạm y tế tổng hợp kết quả kiểm tra VSATTP trong  dịp tết Trung thu năm 2021.
         4. Bà: Bùi Thị Lan- Nhân viên trạm y tế - Thư ký. Chịu trách nhiệm chuẩn 
bị các văn bản liên quan và hoàn thiện biên bản kiểm tra giám sát vệ sinh đảm 
bảo an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2021.
         5. Bà: Nguyễn Thị Giang- Công chức văn hóa thông tin phường - ủy viên. 
Kết hợp với trạm y tế Phụ trách công tác truyền thông giáo dục sức khỏe bằng 
nhiều hình thức về các nội dung lựa chọn thưc phẩm đảm bảo chất lượng 
VSATT và các vấn đề liên quan đến công tác kiểm tra giám sát vệ sinh an toàn 
thực phẩm cho toàn thể nhân dân tham gia đoàn kiểm tra giám sát vệ sinh an 
toàn thực phẩm các hộ kinh doanh thực phẩm trên địa bàn phường.       .
          6. Bà: Nguyễn Thị Thoa- Chủ tịch hội phụ nữ phường - ủy viên. Kết hợp 
với trạm y tế tuyên truyền vận động hội viên của mình và các ban ngành đoàn 
thể cùng nhân dân trong phường tham gia hưởng ứng lựa chọn thưc phẩm đảm 
bảo chất lượng VSATT trong dịp tết dịp tết Trung thu năm 2021, tham gia đoàn 
kiểm tra giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm các hộ kinh doanh thực phẩm trên 
địa bàn phường.      
          7. Ông: Bùi Đình Tuyến – Chủ tịch hội nông dân - ủy viên. Kết hợp với 
trạm y tế tuyên truyền vận động hội viên của mình và các ban ngành đoàn thể 
cùng nhân dân trong phường tham gia hưởng ứng lựa chọn thưc phẩm đảm bảo 
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chất lượng VSATT trong dịp tết Trung thu năm 2021, tham gia đoàn kiểm tra 
giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm các hộ kinh doanh thực phẩm trên địa bàn 
phường.      
         8. Ông: Nguyễn Văn Thành, Vũ Đức Nam, Vũ Đình Luận, Đào Xuân 
Giáp, Vũ Đình Sửu: Bí thư - Trưởng các khu dân cư - Ủy viên. Tuyên truyền 
cho nhân dân  trong khu dân cư mình phụ trách thực hiện tốt công tác vệ sinh an 
toàn thực phẩm trong dịp tết dịp tết Trung thu năm 2021, tham gia đoàn kiểm tra 
giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm các hộ kinh doanh thực phẩm trên địa bàn 
phường.      

V.Tổ chức thực hiện:
1. Từ ngày 17/09 đến ngày 21/09/2021: tuyên truyền trên hệ thống truyền 

thanh, băng zôn, khẩu hiệu, các tiêu chuẩn và những kiến thức về chất lượng vệ 
sinh an toàn thực phẩm.

2. Ngày 18/09/2021: họp Trạm y tế, y tế khu dân cư triển khai kế hoạch 
phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ y tế trong đợt kiểm tra giám sát vệ 
sinh đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2021.

3. Ngày 19/09/2021: họp đoàn kiểm tra, triển khai kế hoạch, phân công 
nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong đoàn kiểm tra thực hiện tốt công tác 
kiểm tra giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2021.

4. Thời gian kiểm tra: Ngày 20/09/2021.
5. Địa điểm kiểm tra: Tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh các loại sản 

phẩm bánh, kẹo, đồ uống  phục vụ tết Trung thu trên địa bàn phường.
6. Ngày 21/09/2021: Đoàn kiểm tra tổng hợp đánh giá kết quả đợt kiểm 

tra vệ sinh đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2021 và báo 
cáo kết quả về Trung tâm y tế thành phố Chí Linh vào ngày 22/09/2021.

Trên đây là kế hoạch kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp tết 
Trung thu năm 2021./.

Nơi nhận:
- TT HĐND – UBND;
- Thành viên BCĐ;
- Lưu VP.

TM. BAN CHỈ ĐẠO PHƯỜNG
TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thuận
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