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UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số:          /KH-SNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày        tháng 4 năm 2022

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” 

ngành nông nghiệp năm 2022

 Căn cứ Kế hoạch số 375/KH-BCĐTƯATTP ngày 18/3/2022 của Ban Chỉ 
đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm triển khai “Tháng hành động vì 
an toàn thực phẩm” năm 2022;

Thực hiện Kế hoạch số 919/KH-BCĐ ngày 06/4/2022 của Ban Chỉ đạo An 
toàn thực phẩm tỉnh Hải Dương về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn 
thực phẩm” năm 2022.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện 
“Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” ngành nông nghiệp năm 2022 trên địa bàn 
tỉnh, cụ thể như sau:

I. CHỦ ĐỀ THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2022
Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu 

dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới.
II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tăng cường công tác thông tin, truyền thông chính xác, kịp thời, toàn diện, 

có trách nhiệm và trung thực các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm. Tăng 
cường truyền thông quảng bá sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đảm bảo 
chất lượng, an toàn thực phẩm. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá 
nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm.

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, hậu kiểm về an toàn thực 
phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Tăng cường xử lý các hành vi vi phạm 
pháp luật về an toàn thực phẩm để giảm thiểu nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

2. Yêu cầu
- Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về an 

toàn thực phẩm cũng như các kiến thức trong lựa chọn, bảo quản, chế biến đối với 
người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan chuyên môn thuộc sở và các huyện, 
thành phố, thị xã trong công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm đem lại hiệu 
quả thiết thực. 

- Tổ chức kiểm tra có trọng điểm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật 
an toàn thực phẩm.  

III. THỜI GIAN  VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI
- Thời gian: từ ngày 15/4 đến 15/5/2022.
- Phạm vi: trên toàn tỉnh.
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IV. NỘI DUNG
1. Hoạt động truyền thông đảm bảo an toàn thực phẩm
- Hình thức truyền thông: 
+ Tuyên truyền về an toàn thực phẩm trên Đài Phát thanh và Truyền hình 

tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố, Báo Hải Dương, 
Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT.

+ Tổ chức tập huấn, hướng dẫn kiến thức về an toàn thực phẩm.
- Đối tượng truyền thông: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh nông sản, 

thực phẩm và người tiêu dùng;
- Nội dung tuyên truyền:
+ Đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm:
Tuyên truyền, phổ biến, tăng cường nhận thức, làm rõ trách nhiệm của người 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. 
Tuyên truyền, phổ biến triển khai Kế hoạch thúc đẩy sản xuất, lưu thông, kết nối, 
tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 
trong tình hình mới.

Tuyên truyền, phổ biến các quy đinh về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm 
trong sản xuất, kinh doanh.

Tuyên truyền 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, không sử dụng nguyên 
liệu thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, không đảm bảo an toàn.

Tuyên truyền phổ biến các mô hình sản xuất, các vùng chuyên canh sản xuất, 
các sản phẩm, chuỗi thực phẩm an toàn, các sản phẩm truyền thống của địa 
phương, nhằm quảng bá, khích lệ sản xuất sản phẩm thực phẩm an toàn, mang đậm 
nét truyền thống, đặc sản địa phương,… gắn với xây dựng bản đồ sản xuất nông 
sản thực phẩm an toàn và đăng ký chỉ dẫn địa lý sản phẩm,…

+ Đối với người tiêu dùng: 
Tuyên truyền để người tiêu dùng hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình 

trong việc sử dụng thực phẩm an toàn. Đặc biệt là quyền khiếu nại, trách nhiệm 
khai báo, tố giác các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm của các tổ chức, cá nhân 
trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

Hướng dẫn cách chọn mua, chế biến, bảo quản và tiêu dùng thực phẩm an 
toàn. Hướng dẫn đọc nhãn mác sản phẩm thực phẩm.

Tuyên truyền để người tiêu dùng có thói quen từ chối các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm. Không tiêu thụ những thực 
phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, không an 
toàn.

Công khai tên, địa chỉ các cơ sở, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi 
phạm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; cung cấp tên, địa chỉ các 
cơ sở, đơn vị sản xuất, kinh doanh các loại thực phẩm an toàn.

- Khẩu hiệu đảm bảo an toàn thực phẩm tháng hành động năm 2022:
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+ Nhiệt liệt hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022.
+ Sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe 

cộng đồng.
+ Chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng quyết tâm ngăn chặn thực 

phẩm không an toàn, thực phẩm kém chất lượng.
+ Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, kinh doanh, sử dụng thực 

phẩm không an toàn.
+ Tăng cường ứng dụng công nghệ cao, ưu tiên phát triển các vùng chuyên 

canh sản xuất an toàn thực phẩm áp dụng hệ thống tiêu chuẩn quốc tế và khu vực.
+ Vì sức khỏe người tiêu dùng, tuyệt đối không sử dụng hóa chất, kháng sinh 

ngoài danh mục, chất cấm trong chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản.
+ Lựa chọn thực phẩm rõ nguồn gốc xuất xứ cho bữa ăn an toàn.
+ Để đảm bảo an toàn thực phẩm hãy ăn chín, uống chín, rửa tay thường 

xuyên bằng xà phòng.
+ Quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn.
+ Phát triển chuỗi giá trị nông sản thực phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế vì sức 

khỏe, và sự phát triển nông nghiệp bền vững.
+ Bảo đảm an toàn thực phẩm là xây dựng, củng cố niềm tin, uy tín sản phẩm 

Việt Nam.
+ Sản xuất, tiêu dùng nông sản hữu cơ-hướng đi bền vững cho tương lai.
2. Hoạt động kiểm tra
- Thực hiện chủ trì 01 đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tại 04 huyện (Gia 

Lộc, Tứ Kỳ, Ninh Giang, Thanh Miện).
- Tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và thực 

phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý trong việc thực hiện an toàn thực 
phẩm.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc Sở
- Phòng Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản: tham mưu và tổ chức 

thực hiện công tác tuyên truyền trong tháng hành động. Giám sát đối với các cơ sở 
kinh doanh, sơ chế và chế biến các sản phẩm nông lâm thủy sản. Tham mưu thực 
hiện công tác hậu kiểm về tự công bố sản phẩm sản xuất, kinh doanh đối với các 
ngành hàng quản lý. 

- Phòng Thủy sản: thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn, giám sát an toàn thực 
phẩm đối với các cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất và kinh doanh thuốc 
thủy sản. 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y: 
+ Thực hiện kiểm tra; giám sát; hướng dẫn tuyên truyền công tác đảm bảo an 

toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh đối với các cơ sở chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia 
cầm.
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+ Thực hiện kiểm tra, giám sát, hướng dẫn về chất lượng đối với cơ sở sản 
xuất, kinh doanh thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi. 

- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: 
+ Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền việc thực hiện quy trình sản 

xuất rau quả an toàn theo tiêu chuẩn trong nước và xuất khẩu.
+ Thực hiện kiểm tra, giám sát, hướng dẫn đối với các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.
- Chi cục Phát triển nông thôn: tiếp tục thúc đẩy phát triển các làng nghề thực 

phẩm; tiếp tục xây dựng mô hình mỗi xã một sản phẩm theo chuỗi giá trị gắn với 
ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ đảm bảo chất lượng, an toàn thực 
phẩm.

- Thanh tra Sở: chủ trì hoặc phối hợp với các phòng, đơn vị chuyên môn thực 
hiện thanh tra, kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông 
lâm thủy sản.

2. Đối với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Kinh tế các huyện, 
thị xã, thành phố.

- Thực hiện xây dựng và phát triển các vùng nguyên liệu sản xuất nông sản 
thực phẩm an toàn; mở rộng diện tích sản xuất rau, quả theo tiêu chuẩn VietGAP, 
chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học và sản xuất an toàn theo chuỗi liên kết.

- Tiến hành kiểm tra thường xuyên việc ký cam kết của các cơ sở không thuộc 
diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo Thông tư 
17/2018/TT-BNNPTNT.

- Tiếp tục tăng cường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
trong việc thực hiện kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật 
tư nông nghiệp, sản phẩm nông sản, chế biến thực phẩm trên địa bàn huyện, thị xã, 
thành phố. 

3. Báo cáo kết quả
Các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc Sở, Phòng Nông nghiệp và 

PTNT/Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả “Tháng hành động vì an 
toàn thực phẩm” năm 2022 về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua phòng 
Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản) để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo 
an toàn thực phẩm tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 
19/5/2022.

4. Sự phối hợp của các sở, ngành, đơn vị liên quan
Để công tác quản lý an toàn thực phẩm đạt hiệu quả cao, đề nghị các sở, 

ngành, đơn vị có liên quan (Sở Y tế, Sở Công Thương, Đài phát thanh và Truyền 
hình tỉnh, Báo Hải Dương, Công an tỉnh); UBND các huyện, thành phố, thị xã  
tăng cường phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT trong việc thực hiện, tuyên 
truyền Kế hoạch này.

Trên đây là nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện“Tháng hành động vì an 
toàn thực phẩm” năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đề nghị 
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sở, ngành, đơn vị có liên quan; các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc Sở; UBND, 
phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố và cá nhân có 
liên quan phối hợp tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch đảm bảo đúng mục tiêu và đạt 
hiệu quả cao./.

Nơi nhận:

- Bộ NN&PTNT; 
- BCĐ ATTP tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Cục QLCL NLS&TS; 
- UBND, phòng NN&PTNT/Kinh tế các huyện, TP, TX;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Các sở, ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan; 
- Đài PT và TH tỉnh, Báo HD;
- Lưu VT, QLCL.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Vũ Việt Anh

Để báo cáo
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