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KẾ HOẠCH
Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2020
I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:
Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ
đạo của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến các địa phương, tạo được sự
chuyển biến rõ rệt, tích cực, đạt được những thành tích quan trọng trên toàn diện
các lĩnh vực. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm được tăng cường ở tất cả
các tuyến. Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, góp phần tích cực
nâng cao nhận thức và chuyển biến hành động trong cộng đồng doanh nghiệp và
nhân dân, thúc đẩy sản xuất thực phẩm sạch, an toàn.
Tuy nhiên, nguy cơ không bảo đảm an toàn thực phẩm đặc biệt là ở các bếp
ăn tập thể tại các khu công nghiệp vẫn còn ở mức cao, hoạt động chế biến, phân
phối thực phẩm không bảo đảm an toàn vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi. Việc kiểm
soát giết mổ gia súc, gia cầm, đặc biệt là các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, trong khu dân
cư vẫn khó khăn; thói quen lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, tình trạng sử
dụngthuốc bảo vệ thực vật không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc vẫn
còn; tỷ lệ tồn dư thuốc bảo vệ thực vật vẫn còn cao hơn các nước trong khu vực.
Việc kinh doanh, quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe còn phức tạp, khó quản lý,
ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng, gây bức xúc dư luận xã hội. Nhận thức,
ý thức trách nhiệm của cả người dân, doanh nghiệp và các cấp chính quyền về an
toàn thực phẩm còn có phần hạn chế.
Để thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện
trong thời gian tới, UBND huyện ban hành kế hoạch triển khai thực hiện như sau:
II. MỤC TIÊU:
1. Mục tiêu chung:
Kiểm soát an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm, được
thiết lập, phát huy hiệu quả, chủ động trong việc bảo vệ sức khỏe và quyền lợi
người tiêu dùng.
2. Mục tiêu cụ thể:
- Không để các vụ ngộ độc thực phẩm hàng loạt trên 30 người mắc xảy ra và
không có người tử vong do ngộ độc thực phẩm.
- 90% cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có địa chỉ cố định được kiểm tra
theo quy định của Bộ Y tế.
- 90% lễ hội, bữa ăn đông người có từ 500 đến 1000 người ăn được huyện
quản lý và tổ chức quám sát; 80% lễ hội, bữa ăn đông người có dưới 500 người ăn
được cấp xã, thị trấn quản lý và tổ chức giám sát theo quy định.
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- Nâng cao năng lực quản lý và điều hành các hoạt động đảm bảo chất lượng
vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) từ huyện đến xã, thị trấn.
- Nâng cao nhận thức, thực hành đúng về an toàn thực phẩm (ATTP) của người
quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và của người tiêu dùng.
- Phát triển các vùng trồng rau, chăn nuôi, giết mổ gia súc gia cầm, nuôi
trồng thủy sản an toàn thực phẩm. Xây dựng và phát triển các mô hình chuỗi nông
thủy sản an toàn thực phẩm tạo ra sản phẩm đảm bảo chất lượng.
- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng ATTP các mặt hàng thực phẩm lưu thông
trên thị trường. Tăng cường kiểm tra và xử lý kịp thời những vi phạm về ATTP
trong quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch
vụ ăn uống (DVAU), thức ăn đường phố (TAĐP).
III. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:
1. Công tác chỉ đạo và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về ATTP:
- Ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác ATTP.
- Kiện toàn và phân công nhiệm vụ Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP, đội
ngũ cán bộ, cộng tác viên ATTP từ huyện đến xã, thị trấn theo quy định. Tăng
cường hoạt động liên ngành trong công tác bảo đảm ATTP.
- Xây dựng quy chế phối hợp quản lý ATTP giữa Y tế, Nông nghiệp & Phát
triển Nông thôn, Kinh tế - Hạ tầng. Nâng cao năng lực quản lý, nghiệp vụ chuyên
môn, thanh kiểm tra cho cán bộ làm công tác an toàn thực phẩm.
- Tổ chức đào tạo, tập huấn kiến thức, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ
Ban chỉ đạo, mạng lưới ATTP từ huyện đến xã, thị trấn.
- Thực hiện chế độ giao ban, báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.
2. Công tác thông tin, giáo dục truyền thông về ATTP:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; sử dụng nhiều hình thức truyền thông có
hiệu quả, đưa tin về hoạt động ATTP, các vi phạm về ATTP trên các phương tiện
truyền thông; nhất là vào các dịp lễ, tết, Tháng Hành động…
- Tiếp tục tuyên truyền phổ biến Luật ATTP. Tuyên truyền, hướng dẫn các
kiến thức về ATTP tới các nhóm đối tượng: người quản lý, sản xuất, kinh doanh,
tiêu dùng thực phẩm.
- Tổ chức các buổi truyền thông tại cộng đồng, phổ biến các kiến thức về
ATTP, hướng dẫn chế biến, bảo quản, sử dụng thực phẩm an toàn.
3. Công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm:
- Tăng cường giám sát việc thực hiện các quy định về ATTP của các cơ sở
dịch vụ ăn uống. Củng cố, nâng cao kỹ năng và duy trì hệ thống giám sát ngộ độc
thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm từ huyện đến xã, thị trấn.
- Đẩy mạnh công tác quản lý và giám sát bữa ăn đông người phòng chống
ngộ độc thực phẩm theo phân cấp quản lý. UBND xã, thị trấn có hình thức xử lý
nghiêm các trường hợp tổ chức bữa ăn đông người nhưng không khai báo, không
được giám sát ngộ độc thực phẩm theo quy định.

2

4. Công tác kiểm tra, kiểm nghiệm chất lượng ATTP:
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của
pháp luật về ATTP. Kiên quyết xử lý vi phạm trong sản xuất, sơ chế, chế biến thực
phẩm, trong nuôi trồng, giết mổ gia súc gia cầm, sản xuất chế biến nông lâm sản,
thủy sản; sản xuất kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống.
- Chủ động tổ chức giám sát chất lượng thực phẩm lưu thông trên thị trường
thường xuyên và định kỳ theo quy định; lấy mẫu xét nghiệm theo quy định hoặc
đột xuất khi cần thiết. Thông báo kết quả kiểm nghiệm.
5. Công tác quản lý giết mổ gia súc gia cầm:
- Triển khai chương trình đảm bảo ATTP trong chăn nuôi, giết mổ, sơ chế,
bảo quản, kinh doanh sản phẩm động vật; không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.
- Tăng cường kiểm tra các cơ sở giết mổ, xóa bỏ các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ
không đảm bảo ATTP.
6. Công tác quản lý các chợ, siêu thị, tạp hóa: Tăng cường công tác kiểm
tra, kiểm nghiệm, giám sát tại các chợ cóc, chợ tạm, các siêu thị, tạp hóa… việc
thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, kiên quyết xử lý các vi
phạm, đặc biệt đối với những loại thực phẩm có nguy cơ cao mất vệ sinh an toàn
thực phẩm, hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, hàng kém chất lượng
trong các chợ.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN:
- Kinh phí ngân sách địa phương.
- Kinh phí chương trình VSATTP (kinh phí địa phương, mục tiêu quốc gia)
- Các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Phòng Y tế huyện: Tham mưu UBND huyện:
- Ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai công tác ATTP trên địa bàn.
- Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành VSATTP huyện;
- Xây dựng kế hoạch hoạt động VSATTP năm, Tháng hành động về ATTP
và triển khai các chương trình về ATTP được phê duyệt.
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra liên ngành VSATTP huyện phối hợp với các
đơn vị liên quan phân công thống nhất nội dung, địa bàn kiểm tra với đối tượng
kiểm tra; chủ trì đoàn kiểm tra liên ngành VSATTP huyện kiểm tra tình hình
ATTP trên địa bàn; bảo đảm các điều kiện phục vụ hoạt động của đoàn kiểm tra
liên ngành theo quy định tài chính hiện hành; chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra.
Tham mưu UBND huyện xử lý hành vi vi phạm về ATTP theo quy định của pháp
luật khi phát hiện cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm, kinh doanh dịch
vụ ăn uống không bảo đảm các quy định về ATTP hoặc cơ sở không hợp tác trong
việc kiểm tra.
- Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra theo quy định.
- Là đầu mối tổng hợp, báo cáo tình hình ATTP gửi UBND huyện.
- Thường xuyên trao đổi thông tin trong công tác kiểm tra, các vướng mắc
về triển khai văn bản Quy phạm pháp luật về ATTP trên địa bàn.
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2. Trung tâm Y tế huyện:
- Triển khai công tác ATTP trên địa bàn thuộc lĩnh vực được phân công
quản lý; Tăng cường công tác chỉ đạo về ATTP, định kỳ kiểm tra, giám sát thực
hiện chương trình ATTP tuyến xã, thị trấn.
- Tham mưu Ban chỉ đạo ATTP huyện xử lý sự cố về ATTP theo phân công
quản lý.
- Tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn ATTP cho cán bộ tham
gia công tác quản lý ATTP, cho cán bộ các ban, ngành, đoàn thể.
- Tổ chức triển khai các biện pháp thông tin truyền thông, phổ biến kiến
thức, văn bản pháp luật về ATTP cho người quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh
doanh thực phẩm và cộng đồng.
- Là đầu mối giám sát ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.
Duy trì hệ thống giám sát, thông tin, phát hiện tình hình ô nhiễm thực phẩm, ngộ
độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm từ huyện đến xã, thị trấn.
3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện:
- Thực hiện các hoạt động chuyên ngành thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và
Phát triển Nông thôn; Kiểm tra quá trình sản xuất, thu gom, giết mổ, sơ chế, chế
biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm thuộc
lĩnh vực quản lý.
- Tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với các chợ; thực hiện công tác
truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm gia súc, gia cầm, nông sản không
bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm theo quy định.
- Tổ chức thông tin truyền thông về việc đảm bảo ATTP trong nuôi trồng,
giết mổ, thu hái, bảo quản các loại nông, lâm, thủy sản. Chỉ đạo việc cam kết đối
với các hộ dân cam kết không sản xuất rau không an toàn; các cơ sở giết mổ cam
kết thực hiện không giết mổ gia súc, gia cầm không an toàn.
- Tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ quản lý và người sản xuất kinh doanh
nông, lâm, thủy sản về công tác ATTP trong nông nghiệp.
- Tham mưu UBND huyện xử lý vi phạm về ATTP đúng pháp luật.
- Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp về công tác đảm bảo an toàn thực
phẩm: phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật và sản phẩm
động vật; sản xuất, tiêu thụ nông lâm thủy sản...
- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phối hợp với các cấp chính quyền trong
việc thu hẹp tiến tới chấm dứt hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, không
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Thực hiện quy hoạch hệ
thống giết mổ, chế biến gia súc gia cầm trên địa bàn, quy hoạch mạng lưới giết mổ
gia súc, gia cầm tập trung, kiên quyết xử lý các vi phạm trong giết mổ.
- Thực hiện chế độ báo cáo đột xuất và định kỳ theo quy định.
4. Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện:
- Thực hiện các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm chuyên ngành thuộc
lĩnh vực Kinh tế - Hạ tầng; Tăng cường quản lý, kiểm tra ATTP các chợ, siêu thị
và các cơ sở kinh doanh thực phẩm trong lĩnh vực quản lý.
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- Thực hiện việc kiểm tra phòng chống thực phẩm giả, gian lận thương mại
trên thị trường đối với tất cả các loại thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ
chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm. Phấn đấu các
chợ kiểm soát được nguồn gốc và chất lượng hàng hóa thực phẩm.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị
trong thực hiện các biện pháp đảm bảo ATTP trong kinh doanh thực phẩm.
- Thực hiện chế độ báo cáo đột xuất và định kỳ theo quy định.
5. Công an huyện:
- Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành. Phổ biến kiến thức, các quy định pháp
luật về ATTP cho các đơn vị tuyến xã, thị trấn tham gia công tác bảo đảm ATTP.
- Phối hợp với các ban, ngành chức năng kiểm soát chất lượng ATTP hàng
hóa thực phẩm lưu thông trên địa bàn huyện.
- Điều tra, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm các quy định về ATTP. Chấm
dứt hoạt động các cơ sở thực phẩm bày bán tại các địa điểm không được phép bán
hàng rong cổng trường, lấn chiếm vỉa hè, chợ cóc, chợ tạm không bảo đảm vệ sinh.
6. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện:
- Chỉ đạo các trường học trên địa bàn quản lý tốt công tác đảm bảo ATTP tại
trường học. Phối hợp với y tế tổ chức các buổi tuyên truyền tập huấn kiến thức
VSATTP cho cán bộ quản lý, giáo viên, cấp dưỡng tại các trường học. Không để
xảy ra ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh truyền qua thực phẩm.
- Đảm bảo 100% các bếp ăn tập thể, bếp ăn bán trú có hợp đồng với các cơ
sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn và kiểm tra nguồn gốc thực phẩm.
- Chỉ đạo các trường học thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho học sinh
các biện pháp đảm bảo ATTP để các em thực hành đúng về ATTP. Phát huy vai
trò của Hội phụ huynh học sinh trong giám sát ATTP tại bếp ăn tập thể. Phối hợp
với đơn vị chức năng của địa phương để giám sát chặt chẽ và giải quyết không để
hàng rong xung quanh cổng trường.
7. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể
thao huyện:
- Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông về ATTP bằng nhiều hình thức
thiết thực, hiệu quả. Chỉ đạo văn hóa thông tin tuyến xã, thị trấn trong công tác
truyền thông về ATTP, viết bài, đưa tin về các hoạt động ATTP trên địa bàn. Phối
hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn,
Phòng Kinh tế - Hạ tầng trong công tác tuyên truyền về ATTP. Chỉ đạo ưu tiên các
phương tiện truyền thông đại chúng; tăng thời lượng thích hợp tuyên truyền, phổ
biến pháp luật về ATTP.
- Thông báo chính xác, rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng các
mặt hàng, sản phẩm, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đảm bảo ATTP và các
cơ sở chưa đảm bảo ATTP. Tuyên truyền Luật ATTP, tuyên truyền trách nhiệm
của các cá nhân đặc biệt là của người sản xuất, kinh doanh trong việc đảm bảo An
toàn thực phẩm cho mọi người; tuyên truyền cho người dân trong việc lựa chọn các
thực phẩm an toàn; Giới thiệu rộng rãi các cơ sở cung cấp thực phẩm sạch; Nêu
kinh nghiệm ở một số địa phương làm tốt công tác ATTP.
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8. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện:
- Tham mưu UBND huyện bố trí nguồn kinh phí đảm bảo cho các hoạt động
đảm bảo ATTP trên địa bàn. Đảm bảo kịp thời kinh phí cho công tác ATTP.
- Hướng dẫn thu - chi, thanh quyết toán cho các hoạt động đảm bảo ATTP
của các đơn vị theo quy định hiện hành.
9. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện:
- Tăng cường kiểm tra các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, tiêm phòng, kiểm
dịch kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y; tiêm phòng, khử trùng, tiêu độc,
trực các chốt kiểm dịch…
- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật:
+ Về thú y như các quy định về phòng chống dịch bệnh; kiểm dịch động vật,
kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, hành nghề thú y. Nội dung tuyên truyền
về các biện pháp trong công tác phòng và chống một số loại dịch bệnh nguy hiểm
như Cúm gia cầm, bệnh lở mồm long móng, tai xanh, dại; các chương trình về
kiểm soát giết mổ, vệ sinh ATTP; quản lý và sử dụng thuốc thú y trong sản xuất,
kinh doanh, sử dụng trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản cho tổ chức, cá nhân
có liên quan đến hoạt động thú y.
+ Về thuốc bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật cho kỹ thuật viên bảo vệ thực
vật ở cơ sở và nông dân, hướng dẫn và khuyến cáo nông dân không sử dụng thuốc
BVTV không rõ nguồn gốc; thời gian bơm thuốc đến thời gian thu hoạch đảm bảo
tồn dư thuốc BVTV không vượt quá giới hạn cho phép. Phối hợp với các cơ quan
liên quan, các phòng chức năng để quản lý tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc bảo
vệ thực vật, khử trùng xông hơi trên địa bàn.
10. Đề nghị Ủy ban MTTQVN huyện và các đoàn thể huyện:
- Ủy ban MTTQVN huyện: Triển khai công tác vận động, phát động các
phong trào bảo đảm an toàn thực phẩm gắn với cuộc vận động xây dựng làng, xã
văn hóa ở khu dân cư, nhằm thúc đẩy hình thành hành vi sản xuất, chế biến, kinh
doanh, tiêu dùng các sản phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn trong cộng đồng.
- Hội Liên hiệp Phụ Nữ huyện: Thường xuyên phát động phong trào phụ nữ
toàn huyện tham gia vào công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Phối hợp các ngành
chức năng tổ chức các chương trình tập huấn, thông tin, truyền thông về an toàn
thực phẩm cho phụ nữ, đặc biệt là các bà nội trợ, chị em kinh doanh, sản xuất thực
phẩm quy mô nhỏ lẻ.
- Hội Nông dân huyện: Chủ trì phát động các phong trào sáng kiến, việc làm
tốt về bảo đảm an toàn thực phẩm, tích cực đấu tranh với các hành vi mất an toàn
thực phẩm trong cộng đồng, làng xã. Phối hợp tổ chức hoạt động tập huấn, hướng
dẫn cho các hội viên về sản xuất thực phẩm an toàn, phương pháp chế biến, bảo
quản khoa học, sử dụng đúng cách các hóa chất bảo vệ thực vật và an toàn thức ăn
chăn nuôi, phân bón. Phối hợp vớingành chức năng phổ biến, hướng dẫn các giải
pháp kỹ thuật tiên tiến bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh
doanh, bảo quản thực phẩm.
- Đoàn TNCSHCM huyện: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về luật ATTP,
các văn bản về ATTP nhằm nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành cho thanh
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thiếu niên và các tầng lớp nhân dân. Triển khai các hoạt động chiến dịch tình
nguyện hè. Vận động đoàn viên, thanh niên ký cam kết không vi phạm quy định
của pháp luật về ATTP, không tham gia sản xuất, buôn bán, tiêu thụ và sử dụng
thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
11. Ủy ban nhân dân xã, thị trấn:
- Chịu trách nhiệm trước UBND huyện về công tác đảm bảo ATTP trên địa
bàn. Điều tra xử lý thông tin về mất ATTP trên địa bàn theo phân cấp.
- Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành
VSATTP.
- Xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo ATTP. Xây dựng kế hoạch tuyên
truyền phổ biến kiến thức ATTP, nâng cao nhận thức, thực hành của người chế
biến kinh doanh, người tiêu dùng thực phẩm trên địa bàn theo các nội dung tuyên
truyền ATTP.
- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, hội tại địa phương phối hợp triển khai
thực hiện công tác VSATTP trên địa bàn... Đẩy mạnh công tác quản lý và giám sát
bữa ăn đông người phòng chống ngộ độc thực phẩm theo phân cấp: xử lý nghiêm
các trường hợp tổ chức bữa ăn đông người nhưng không khai báo, không được
giám sát ngộ độc thực phẩm theo quy định.
- Tăng cường quản lý, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên
địa bàn theo phân cấp quản lý, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm không để các cơ sở
không đảm bảo ATTP hoạt động. Báo cáo UBND huyện các cơ sở không thuộc
phân cấp quản lý không đảm bảo VSATTP.
- Chỉ đạo tổ chức công tác giám sát, điều tra xử lý khi có ngộ độc thực phẩm
và bệnh dịch lây truyền qua thực phẩm. Phối hợp với tuyến trên xử lý ngộ độc thực
phẩm khi có ca ngộ độc xảy ra trên địa bàn.
- Đảm bảo kinh phí cho các hoạt động về ATTP trên địa bàn.
- Báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa
bàn gửi Phòng Y tế - Cơ quan thường trực BCĐ để tổng hợp báo cáo UBND huyện.
Trên đây là Kế hoạch đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2020 trên địa
bàn huyện; Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương xây
dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Sở Y tế tỉnh;
- Chi cục ATVSTP tỉnh;
- TT. Huyện uỷ;
- TT.HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các ban ngành liên quan;
- Lưu VT, PYT./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Đức Lộc
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