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V/v Thực hiện kế hoạch công tác đảm
bảo an toàn thực phẩm năm 2022

Kính gửi: Các đơn vị trường trực thuộc Phòng.
Thực hiện Kế hoạch số 05 /KH-BCĐLNATTP ngày 12/01/2022 của Ban chỉ đạo liên
ngành An toàn thực phẩm huyện Kông Chro về Kế hoạch công tác đảm bảo an toàn thực
phẩm năm 2022,
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện tốt một số nội dung
sau:
I. MỤC TIÊU CHUNG VÀ CHỈ TIÊU CƠ BẢN
1. Mục tiêu chung
- Nâng cao năng lực quản lý an toàn thực phẩm (sau đây viết là ATTP).
- Nâng cao nhận thức, thực hành đúng về ATTP của chủ cơ sở, người quản lý, người
sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng.
- Tăng cường công tác kiểm tra và phát hiện, xử lý nghiêm cơ sở vi phạm về ATTP
trong quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn
uống.
- Khống chế ngộ độc thực phẩm, hạn chế các bệnh truyền qua thực phẩm xảy ra trên
địa bàn huyện.
- Kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm chất lượng ATTP các mặt hàng nông lâm thủy sản, thực
phẩm tươi sống và các loại thực phẩm tiêu dùng trong sinh hoạt hàng ngày, trái cây trước
khi đưa ra vào trường tiêu thụ. Tăng cường hoạt động kiểm soát truy xuất nguồn gốc thực
phẩm.
2. Chỉ tiêu cơ bản
- 100% người quản lý có kiến thức thực hành đúng về quản lý ATTP; Phấn đấu 82%
người sản xuất thực phẩm có kiến thức thực hành đúng về ATTP; 82% người tiêu dùng có
kiến thức đúng về ATTP.
- Phấn đấu 100% cán bộ làm công tác ATTP được cập nhật kiến thức về quản lý,
chuyên môn kỹ thuật về ATTP.
- Tỷ lệ cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc diện phải cấp giấy được
cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: Tuyến huyện đạt 80%.
- Tỷ lệ ký cam kết bảo đảm ATTP đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh
thực phẩm không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đạt trên 92%.
Tỷ lệ cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ, hộ gia đình trồng trọt chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản,
đạt 100%.
- 100% thông tin phản ánh về mất ATTP rõ địa chỉ trên địa bàn được kiểm tra đột xuất
xác minh, xử lý thông tin.
- 100% vụ ngộ độc thực phẩm báo cáo được điều tra, xử lý kịp thời.
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
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1. Công tác chỉ đạo và tăng cƣờng năng lực quản lý Nhà nƣớc về ATTP
- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ
về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo đảm ATTP và phòng chống ngộ độc thực phẩm
trong tình hình mới; Chương trình số 40-CTr/TU ngày 24/4/2017 của Tỉnh ủy Gia Lai về
thực hiện Kết luận số 11-KL/TW ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ
thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày
13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà
nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 07/5/2020 về
tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới;
các Văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo; khắc phục các
tồn tại, hạn chế; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ATTP.
- Tham gia, phối hợp tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức, Hội thảo cho cán bộ Ban
Chỉ đạo, mạng lưới ATTP cấp huyện, cấp xã; các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực
phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố.
- Thực hiện chế độ báo cáo đột xuất và định kỳ theo quy định.
2. Công tác thông tin, giáo dục truyền thông ATTP
- Đổi mới và đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền: Xây dựng chương trình truyền
thông chủ động, chương trình nhận biết thực phẩm an toàn, tọa đàm; Sử dụng nhiều hình
thức truyền thông có hiệu quả. Đưa tin về định hướng công tác ATTP của Ban Chỉ đạo,
công khai kết quả kiểm tra, tên, địa chỉ các cơ sở không bảo đảm ATTP trên các phương
tiện truyền thông như: Hệ thống truyền thanh của huyện, Cổng thông tin điện tử của huyện,
Trang thông điện tử của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn...
- Tổ chức tuyên truyền Tháng hành động vì ATTP, Tháng cao điểm về ATTP trên
toàn huyện.
- Tiếp tục phổ biến Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày
02/02/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP và các
văn bản quy phạm pháp luật mới về ATTP. Tổ chức các buổi truyền thông cộng đồng, phổ
biến các kiến thức về ATTP và hướng dẫn chế biến, bảo quản, sử dụng thực phẩm an toàn,
ký cam kết ATTP. Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến
HACCP cho người quản lý cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm theo hướng dẫn của cơ quan
chuyên môn cấp trên. 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.
- Kết nối tiêu thụ sản phẩm giữa các cơ sở dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể với cơ sở
sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn.
- Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu các dịp trọng điểm, cấp phát tờ rơi, tờ gấp, tài liệu
hướng dẫn, tuyên truyền về ATTP (nếu có).
3. Công tác kiểm tra, giám sát chất lƣợng ATTP
- Tăng cường công tác kiểm tra định kỳ và đột xuất, giám sát việc thực hiện các quy
định của pháp luật về ATTP. Phát triển hệ thống cảnh báo nhanh về ATTP, xử lý kịp thời
các thông tin phản ánh mất ATTP thuộc lĩnh vực quản lý. Yêu cầu các cơ sở công khai Giấy
chứng nhận, cam kết ATTP và địa chỉ cơ sở cung cấp nguyên liệu nguồn gốc thực phẩm.
- Tổ chức công tác kiểm tra, hậu kiểm có trọng tâm, trọng điểm, lồng ghép với công
tác kiểm tra, lấy mẫu giám sát và việc kiểm tra chuyên ngành, đột xuất; Thông báo, công
khai những sản phẩm vi phạm để người tiêu dùng biết và xử lý nghiêm những đơn vị vi
phạm theo quy định của pháp luật.
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- Chủ động tổ chức giám sát chất lượng thực phẩm lưu thông thường xuyên và định
kỳ theo quy định.
4. Thực hiện các thủ tục hành chính về ATTP
- Thực hiện kỷ cương hành chính, nghiêm túc rà soát, tuân thủ phương án đơn giản
hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ATTP theo thẩm quyền, ứng dụng phần mềm công
nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, phần mềm tích hợp số liệu, hệ thống
thông tin dữ liệu cập nhật về ATTP.
- Tăng cường cấp các loại Giấy chứng nhận về ATTP theo thẩm quyền hoặc đề xuất
cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, Giấy
xác nhận kiến thức/tập huấn về ATTP, Giấy tiếp nhận bản công bố sản phẩm, Giấy xác
nhận nội dung quảng cáo thực phẩm; Tiếp nhận Bản tự công bố sản phẩm; Cam kết ATTP
đúng quy định.
III. Các cơ sở giáo dục
- Phối hợp với ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền, giáo dục kiến thức về ATTP
cho giáo viên, học sinh; Tiếp tục thực hiện lồng ghép nội dung giáo dục ATTP trong một số
môn học liên quan của chương trình giảng dạy ở các cấp học.
- Chủ động xây dựng bếp ăn bảo đảm ATTP ở các trường học có tổ chức nội trú, bán
trú gắn với phong trào dạy tốt, học tốt và các phong trào khác của ngành giáo dục; Triển
khai thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP đối với căn tin tại các trường học, các
bếp ăn tập thể của các trường nội trú, bán trú.
- Phối hợp với cơ sở Y tế trong công tác điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm và bệnh
truyền qua thực phẩm tại trường học trong phạm vi, chức năng quy định.
VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN, CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
Các đơn vị xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện các nội dung đã đề ra. Thực
hiện chế độ báo cáo đột xuất và định kỳ về
Phòng GD&ĐT (qua Email:
nguyenthihangkcr@gmail.com), cụ thể:
1. Báo cáo Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì An toàn thực phẩm, Tết Trung thu
theo đúng quy định.
2. Báo cáo định kỳ kết quả thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ
tướng Chính phủ trước ngày 15/11/2022.
3. Báo cáo kết quả công tác bảo đảm ATTP 06 tháng trước ngày 15/6/2022 và Báo
cáo năm 2022 trước ngày 10/12/2022.
Yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

TRƢỞNG PHÒNG

Nguyễn Chí Thanh

