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KẾ HOẠCH
Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm
Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân 2020
Thực hiện Kế hoạch số 91/KH-BCĐ ngày 25/11/2019 của Ban chỉ đạo liên
ngành về Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lạng Sơn về Triển khai công tác bảo
đảm an toàn thực phẩm Tết nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân 2020, Sở Tài
nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích
- Nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của công chức, viên chức và
người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc thực hiện tốt các quy định
về vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa lễ hội
Xuân 2020.
- Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm soát, quản lý các cơ
sở sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn thực phẩm cho nhân dân trong dịp Tết
Nguyên đán và mùa lễ hội.
2. Yêu cầu
- Tổ chức tuyên truyền về bảo vệ môi trường, trong đó lồng ghép các nội
dung về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; phổ biến các quy định của pháp luật
về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức
trong cơ quan, đoàn thể và các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh một
cách thực tế, tiết kiệm và tránh lãng phí.
- Tăng cường kiểm soát, quản lý các cơ sở sản xuất kinh doanh, đặc biệt là
trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý và mùa lễ hội xuân năm 2020.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:
- Tuyên truyền phổ biến đến toàn thể công chức, viên chức và người lao
động trong phòng, đơn vị: Các văn bản Quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm
(như: Luật An Toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010 của Quốc hội
khóa 12, Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT- BNNPTNT-BCT ngày
09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương
về hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực
phẩm; Thông tư số 50/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ Y tế Quy định giới
hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm; Nghị định số
115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành
chính về an toàn thực phẩm, Thông tư số 23/2018/TT-BYT ngày 14/9/2018 của Bộ
Y tế về Quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc

1

thẩm quyền quản lý của Bộ Y Tế; Kế hoạch số 91/KH-BCĐ ngày 25/11/2019 của
Ban Chỉ đạo...). Vai trò trách nhiệm, tầm quan trọng của việc thực hiện tốt các quy
định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong việc phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm thực
phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm; phòng ngừa ngộ độc rượu, lạm dụng rượu bia
trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 2020 trên địa bàn tỉnh.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra công tác đảm bảo an toàn vệ
sinh thực phẩm.
- Với vai trò là thành viên trong Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn
thực phẩm tỉnh được giao phụ trách huyện Hữu Lũng, Sở sẽ thường xuyên đôn đốc
UBND huyện tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn
huyện về vệ sinh an toàn thực phẩm trong thời gian từ ngày 01/01/2019 đến
25/3/2019
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Văn phòng Sở tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về nội dung
Bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội
Xuân 2020 tại trụ Sở chính cơ quan.
2. Giao Chi cục Bảo vệ môi trường đôn đốc, theo dõi các hoạt động triển
khai kế hoạch ATVSTP trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 tại địa bàn
huyện Hữu Lũng theo kế hoạch được giao, tham mưu cho Sở báo cáo kết quả thực
hiện về BCĐ liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm theo yêu cầu.
3. Đề nghị UBND huyện Hữu Lũng tổ chức các hoạt động tuyên truyền,
triển khai kiểm tra, quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch trên địa bàn huyện
có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với các mục đích yêu cầu về bảo đảm ATVSTP
dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân 2020; Tổng hợp, báo cáo nhanh kết
quả thanh tra, kiểm tra trước ngày 14/01/2020 (theo mẫu số 02 ban hành kèm theo
Kế hoạch số 91/KH-BCĐ); Báo cáo tổng kết việc triển khai công tác đảm bảo
VSATTP Tết Nguyên đán Canh Tý trước ngày 12/02/2020 và Báo cáo tổng kết
việc triển khai công tác đảm bảo VSATTP dịp Lễ hội Xuân 2020 trước ngày
25/3/2020 (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Kế hoạch số 91/KH-BCĐ) và gửi về
Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp chung.
Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết
Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở, UBND huyện Hữu Lũng phối hợp triển khai
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở Y tế;
- UBND huyện Hữu Lũng;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, BVMT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Ký bởi: Sở
Tài nguyên
và Môi
trường
Cơ quan:
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