ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG AN PHƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:14 /KH-UBND

An phước, ngày07 tháng 4 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp
trên địa bàn phường năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 10/3/2021 của Ủy ban nhân dân
thị xã An Khê về việc hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông
nghiệp trên địa bàn thị xã An Khê năm 2021;
Ủy ban nhân dân phường An Phước xây dựng Kế hoạch hành động đảm bảo
an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn phường như sau:
I. MỤC TIÊU
Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý an toàn thực phẩm
(ATTP); phát hiện và ngăn chặn kịp thời việc sử dụng chất cấm trong trồng trọt,
chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; giảm thiểu ô nhiễm sinh học và tồn dư hóa chất,
chất kháng sinh trong sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm, đáp ứng yêu cầu
về ATTP cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
II. KẾT QUẢ VÀ CHỈ SỐ CẦN ĐẠT
1. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý an toàn thực phẩm
(ATTP); phát hiện và ngăn chặn kịp thời việc sử dụng chất cấm trong trồng trọt,
chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; giảm thiểu ô nhiễm sinh học và tồn dư hóa chất,
chất kháng sinh trong sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm.
2. Thông tin, quảng bá về các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm an toàn,
giới thiệu cho người dân địa chỉ nơi bán sản phẩm an toàn có xác nhận.
3. Triển khai thực hiện công tác kiểm tra và hướng dẫn các cơ sở sản xuất
ban đầu nhỏ lẻ ký cam kết đảm bảo ATTP. Đảm bảo 100% các cơ sở sản xuất ban
đầu nhỏ lẻ đều được được ký cam kết đảm bảo ATTP.
III. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, TRỌNG ĐIỂM
1. Công tác chỉ đạo điều hành
Gắn kết chặt chẽ việc chỉ đạo điều hành công tác quản lý chất lượng vật tư
nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản với nhiệm vụ của tái cơ cấu
ngành nông nghiệp.
Thực hiện tốt Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính
phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP.
Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các đoàn thể
phường thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, giám sát sản xuất, kinh doanh
nông sản an toàn; trọng điểm là các hộ sản xuất kinh doanh nhỏ
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2. Công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm
Tổ chức triển khai Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018
của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất
kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đủ điều kiện ATTP thuộc phạm vi quản
lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày
30/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định phương thức quản lý điều kiện
đảm bảo ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc
diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP thuộc phạm vi quản lý của Bộ
Nông nghiệp và PTNT.
Tổ chức kiểm tra các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý theo phân công, phân
cấp tại Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Gia Lai về ban hành quy định phân công, phân cấp cơ quan quản lý chất lượng
vật tư nông nghiệp và ATTP nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành
Nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Tổ chức kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán, Tháng hành
động vì ATTP và Tết Trung thu theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo liên ngành về
ATTP phường.
3. Chỉ đạo tổ chức sản xuất, tiêu thụ nông sản an toàn
Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến luật ATTP, nhất là chăn nuôi theo hướng an
toàn, các quy chuẩn về kỹ thuật sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn;
mở rộng điều kiện sản xuất các cơ sở chăn nuôi, mở rộng vùng sản xuất nông nghiệp
tập trung, liên kết chuỗi giá trị gắn với ứng dụng công nghệ cao (VietGAP); xây
dựng và phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn.
4. Công tác thông tin, truyền thông về ATTP
Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATTP, tập trung vào các quy định, quy
chuẩn kỹ thuật về sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn cũng như các
quy định về xử phạt hành chính, xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm quy định
về vệ sinh ATTP theo quy định của pháp luật.
Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các cơ sở sản xuất, kinh doanh
thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn; công khai các cơ sở sản xuất kinh doanh vi
phạm quy định của pháp luật về ATTP.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công chức Địa chính – Xây dựng
Chịu trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân thuộc lĩnh vực mình phụ
trách và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể phường (Ban Chỉ đạo) thực hiện Kế
hoạch hành động bảo đảm ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn
đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả.
Tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến kinh doanh rau và
các sản phẩm từ rau; các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, sơ chế, chế biến, kinh doanh thịt
và các sản phẩm từ thịt trên địa bàn, quản lý việc thực hiện các văn bản pháp luật
về ATTP.
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Theo dõi công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp, phối hợp với
các Tổ dân phố tiến hành rà soát, thống kê đảm bảo các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ
lẻ trên địa bàn phường thuộc lĩnh vực nông, lâm, thủy sản đều được ký cam kết
đảm bảo an toàn thực phẩm.
Theo dõi công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường trong chăn nuôi,
thống kê và đảm bảo các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trên địa bàn đều được ký cam kết.
Tham mưu cho Ủy ban nhân dân phường trong việc kiểm tra, nhắc nhở, xử
lý theo quy định.
Chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện đảm bảo
ATTP thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và gửi báo cáo cho Công chức Văn
hóa – Xã hội để tổng hợp báo cáo cấp trên theo quy định.
2. Công chức Văn hóa – Xã hội
Triển khai các hoạt động truyền thông về công tác đảm bảo an toàn thực
phẩm đến người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm trên địa bàn phường
bằng các hình thức như: Treo băng rôn, khẩu hiệu ở nơi đông dân cư và tuyên truyền
trên các cụm loa của phường.
Chịu trách nhiệm tổng hợp và báo cáo công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn
phường theo quy định.
3. Trạm Y tế
Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể phường tăng cường công tác tuyên
truyền, phổ biến pháp luật về đảm bảo ATTP cho Nhân dân trên địa bàn phường.
4. Công an phường
Phối hợp với các bộ phận chuyên môn kiểm tra, xử lý các trường hợp vi
phạm theo thẩm quyền;
Hỗ trợ lực lượng khi có yêu cầu trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm.
5. Công chức TP-HT phường:
Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực ATTP trên địa
bàn phường. Đồng thời, theo dõi, hướng dẫn việc thực thi các quy định pháp luật
về an toàn thực phẩm.
Phối hợp với các ban, ngành liên quan trong việc triển khai thực hiện công
tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn.
6. Công chức Tài chính – Kế toán
Thống kê danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, các
cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn phường đã
được Phòng tài chính – Kế hoạch thị xã cấp giấy phép kinh doanh.
7. Đề nghị Uỷ ban MTTQ VN phường; Hội LH Phụ nữ; Hội Nông
dân;Hội Cựu chiến binh; Đoàn TNCS HCM phường.

4
Tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng
hành động vì an toàn thực phẩm, chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các
bệnh lây truyền qua thực phẩm gắn với các phong trào như: “Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa”; thi đua xây dựng Gia đình văn hóa, Tổ dân phố văn
hóa góp phần thúc đẩy quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh, tiêu dùng các sản
phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn trong Nhân dân.
Phối hợp tổ chức tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về đảm bảo
ATTP; vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia phát hiện, tố giác các
trường hợp sử dụng hóa chất, kháng sinh, thuốc bảo vệ thực vật cấm, giả ngoài
danh mục để xử lý kịp thời.
8. Tổ trưởng các tổ dân phố
Phối hợp với các ban, ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận
động nâng cao nhận thức cho Nhân dân về ATTP trong sinh hoạt, sản xuất và kinh
doanh; phối hợp với Công chức Địa chính-Xây dựng đảm bảo các cơ sở sản xuất
ban đầu nhỏ lẻ trên địa bàn phường thuộc lĩnh vực nông, lâm, thủy sản đều được
ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm.
Trên đây là Kế hoạch hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực
nông nghiệp trên địa bàn phường của ủy ban nhân dân phường An phước. Đề nghị
các các ban, ngành có liên quan và tổ trưởng các tổ dân phố nghiêm túc, triển khai
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Đảng ủy-HĐND phường;
- Công chức: ĐCXD; VHXH; TPHT; TCKT;
- Trạm Y tế;
- Công an phường;
- Mặt trận và các đoàn thể phường;
- 03 Tổ dân phố;
- Lưu: VT
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