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KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác tuyên truyền bảo đảm An toàn thực phẩm  

Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân năm 2018 

 

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-SYT ngày 03/01/2018 của Sở Y tế tỉnh Tây 

Ninh về việc triển khai công tác tuyên truyền bảo đảm an toàn thực phẩm Tết 

Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân năm 2018. 

UBND huyện Gò Dầu xây dựng Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền 

bảo đảm An toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân năm 

2018 như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

- Kiểm soát bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh 

và sử dụng thực phẩm; tăng cường phòng chống ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết 

Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân năm 2018. 

 2. Mục tiêu cụ thể 

- Tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm 

cũng như các kiến thức lựa chọn, bảo quản, chế biến và tiêu dùng thực phẩm an 

toàn đến người dân. Nhằm hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết 

Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân năm 2018. 

II. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

- Từ ngày 08/01/2018 đến 31/03/2018. 

- Phạm vi triển khai: Trên phạm vi địa bàn huyện Gò Dầu. 

III. NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG 

a. Cấp huyện 

- Treo băng rôn lớn qua đường tại một số trục lộ giao thông, các nơi công 

cộng, công viên, trường học, chợ, bệnh viện, các cơ sở sản xuất, chế biến kinh 

doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống. 
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- Ngành Y tế phối hợp Đài Truyền thanh huyện, Trạm Truyền thanh các xã, 

thị trấn phổ biến các thông điệp truyền thông “An toàn thực phẩm Tết Nguyên đán 

Mậu Tuất năm 2018”. 

b). Nội dung truyền thông 

* Nhà lãnh đạo, quản lý, chính quyền các cấp 

- Tuyên truyền các văn bản pháp luật, chỉ đạo của Chính phủ, các văn bản 

liên quan đến công tác quản lý an toàn thực phẩm. 

- Nêu cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp, người đứng đầu các 

đơn vị, cơ quan trong việc quản lý an toàn thực phẩm tại địa phương, cơ sở. 

- Đưa tin, tuyên truyền về các hoạt động thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm và công 

tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện. 

- Tuyên truyền vai trò trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc 

quản lý an toàn thực phẩm tại địa phương. 

* Đối với người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm 

- Các quy định về điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ trong sản 

xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. 

- Tuyên truyền chỉ sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, phụ 

gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến được phép sử dụng, đúng liều lượng, đúng đối 

tượng theo quy định trong sản xuất, chế biến thực phẩm. 

- Tuyên truyền đảm bảo các điều kiện bảo quản, kinh doanh giò, chả, bánh 

tét, bánh mứt cổ truyền để đảm bảo an toàn thực phẩm. 

- Tuyên truyền các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

an toàn thực phẩm. 

- Tuyên truyền phổ biến các quy định về sản xuất, kinh doanh rượu theo 

Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu. 

 * Đối với người tiêu dùng thực phẩm 

- Hướng dẫn cách chọn mua thực phẩm an toàn. 

- Hướng dẫn đọc nhãn mác sản phẩm thực phẩm. 

- Cách chế biến thực phẩm an toàn. 

- Tuyên truyền không mua thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh mất 

vệ sinh không đảm bảo an toàn; không mua sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn 

gốc, có dấu hiệu ôi thiu, mốc, hỏng. 
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- Tuyên truyền phòng ngừa ngộ độc rượu trong dịp Tết: Không uống cồn công 

nghiệp vì có thể gây mù mắt và tử vong; Không lạm dụng rượu, bia trong ngày 

Tết; Không uống rượu ngâm với lá, rễ cây, phủ tạng động vật không rõ độc tính 

hay rượu ngâm theo kinh nghiệm cá nhân; Không uống rượu khi: không biết đó là 

rượu gì, rượu không có nguồn gốc, rượu không công bố tiêu chuẩn chất lượng; 

Không uống rượu khi đang đói, mệt hoặc đang uống thuốc điều trị; Trẻ em dưới 18 

tuổi không được uống rượu, bia. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện 

 - Là cơ quan chuyên môn, Phó Ban Thường trực BCĐ liên ngành VSATTP 

huyện làm đầu mối phối hợp các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội huyện xây 

dựng Kế hoạch truyền thông và kế hoạch tổ chức lễ phát động tháng bảo đảm an 

toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân năm 2018. 

- Chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn tổ chức triển khai công tác bảo đảm an 

toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân năm 2018. 

- Phối hợp Đài Truyền thanh huyện, Trạm Truyền thanh các xã, thị trấn 

chuẩn bị các nội dung truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành VSATTP huyện tiến hành thanh, kiểm 

tra các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn 

uống, bếp ăn tập thể trên địa bàn huyện.  

2. Trạm Y tế các xã, thị trấn 

- Căn cứ Kế hoạch này tham mưu Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng 

và triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền bảo đảm an toàn thực phẩm cho đơn 

vị, địa phương mình. 

- Vận động các đơn vị sản xuất, kinh doanh, trường học, các bếp ăn tập thể, 

tham gia vào công tác  bảo đảm an toàn thực phẩm Tết nguyên đán Mậu Tuất và 

mùa Lễ hội Xuân năm 2018”, như treo băng rôn.  

V. Kinh phí 

 Sử dụng kinh phí theo quy định hiện hành.  

VI. Chế độ báo cáo 

  Kết thúc đợt cao điểm Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân năm 

2018 các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội huyện có liên quan và UBND các 

xã, thị trấn gửi báo cáo kết quả về cơ quan Thường trực BCĐ liên ngành VSATTP 
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(Trung tâm Y tế huyện) trước ngày 20/3/2018 để tổng hợp báo cáo về BCĐ liên 

ngành VSATTP tỉnh và UBND huyện. 

 

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

Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân năm 2018 của UBND huyện Gò Dầu./. 

 

Nơi nhận:                                                                         

- BCĐ LN VSATTP tỉnh Tây Ninh;                                          

- Chi cục ATTP tỉnh Tây Ninh; 

- TT. Huyện ủy, TT.HĐND và UBND huyện; 

- Đoàn kiểm tra LN VSATTP huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VP.HĐND và UBND huyện.                                  

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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KHẨU HIỆU TRUYỀN THÔNG BẢO ĐẢM  AN TOÀN THỰC PHẨM 

TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT VÀ MÙA LỄ HỘI XUÂN NĂM 2018 

1. Bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm vừa là trách nhiệm vừa là 

quyền lợi của doanh nghiệp. 

2. Vì sức khoẻ và phát triển bền vững, hãy sản xuất ra những sản phẩm thực 

phẩm chất lượng, an toàn. 

3. Để bảo vệ sức khoẻ của bạn hãy lựa chọn, chế biến và tiêu dùng thực 

phẩm  an toàn. 

4. Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các tổ chức, cơ quan hãy 

nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác bảo đảm chất lượng vệ sinh 

an toàn thực phẩm. 

5. Không sử dụng sản phẩm màu độc hại, các chất phụ gia, hoá chất ngoài 

danh mục cho phép trong sản xuất, chế biến thực phẩm. 

6. Mỗi người tiêu dùng hãy là một giám sát viên, đấu tranh với các hành vi 

vi phạm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. 

7. Bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm mùa Lễ hội là trách nhiệm của chính 

quyền các cấp. 

8. Hiểu và thực hiện đúng Luật An toàn thực phẩm là trách nhiệm và lợi ích 

của doanh nghiệp và cộng đồng. 

9. Không lạm dụng rượu, bia để Tết Mậu Tuất an toàn, vui vẻ. 

10. Không uống rượu bia khi: Không biết đó là rượu gì, rượu không có 

nguồn gốc, rượu không công bố tiêu chuẩn chất lượng. 

11. Tuyệt đối không được ăn nấm lạ, nấm hoang dại, nấm non chưa xòe mũ 

và nấm đã bị dập nát, ôi thiu. 
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