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KẾ HOẠCH
Phát động phong trào thi đua bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2021
trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Căn cứ Kế hoạch số 1462/KH-BCĐ ngày 30/3/2021 của Ban Chỉ đạo liên
ngành an toàn thực phẩm tỉnh triển khai thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực
phẩm năm 2021;
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua bảo đảm an
toàn thực phẩm (viết tắt là ATTP) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận với
những nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực
phẩm, đảm bảo cung cấp đến người tiêu dùng sản phẩm, thực phẩm an toàn,
nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
2. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về
an toàn thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh, cải thiện chất lượng bảo đảm ATTP
của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống; triển khai có
hiệu quả công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm,
góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng.
3. Nâng cao hiểu biết của người tiêu dùng về quyền lợi và nghĩa vụ của
mình trong sử dụng thực phẩm; tạo thói quen không tiêu dùng thực phẩm không
rõ nguồn gốc, chưa đảm bảo ATTP. Khai báo khi bị ngộ độc thực phẩm và các
bệnh truyền qua thực phẩm.
4. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích
xuất sắc tiêu biểu trong công tác bảo đảm ATTP năm 2021 trên địa bàn tỉnh
Ninh Thuận.
II. ĐỐI TƯỢNG, CHỈ TIÊU, NỘI DUNG THI ĐUA
1. Đối tượng thi đua:
a) Tập thể, cá nhân thuộc Sở, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh,
Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
b) Tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn
tỉnh.
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2. Chỉ tiêu thi đua: Thi đua thực hiện các chỉ tiêu theo Kế hoạch số
1462/KH-BCĐ ngày 30/3/2021 của Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm
năm 2021, cụ thể:
a) 100% cán bộ làm công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra ATTP tuyến tỉnh
được bồi dưỡng, nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ.
b) 80% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống được
thanh tra, kiểm tra đạt yêu cầu về ATTP.
c) 85% trở lên số cơ sở thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Y
tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương và Ủy ban nhân dân các
huyện, thành phố thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện
ATTP được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.
d) Trên 90% các sản phẩm thực phẩm sản xuất trên địa bàn thuộc diện
công bố/tự công bố phải thực hiện đúng theo quy định (kiểm tra hồ sơ tự công
bố tại cơ quan tiếp nhận, đối chiếu với số cơ sở thuộc đối tượng bắt buộc phải
thực hiện tự công bố do ngành quản lý, từ đó tính tỷ lệ %).
đ) Trong năm 2021 các huyện: Ninh Phước, Ninh Hải, Ninh Sơn, Thuận
Nam tiếp tục hoàn thiện mô hình điểm thức ăn đường phố; Thành phố Phan
Rang - Tháp Chàm tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các mô hình đã xây
dựng.
e) Tỷ lệ mắc ngộ độc thực phẩm trong các vụ ngộ độc thực phẩm được
ghi nhận <7 ca/100.000 dân.
3. Nội dung thi đua:
a) Kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP từ cấp tỉnh đến cấp xã.
b) Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về
tầm quan trọng của ATTP nhằm nâng cao nhận thức cho người sản xuất, kinh
doanh, chế biến thực phẩm và người tiêu dùng; tổ chức tuyên truyền lồng ghép
các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong công tác bảo đảm ATTP trên
địa bàn.
c) Thực hiện tốt công tác bảo đảm ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh
doanh và các chợ trên địa bàn tỉnh.
d) Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật
về ATTP, xử lý vi phạm về ATTP.
đ) Kiểm tra, đánh giá và xử lý triệt để hoạt động tự công bố chất lượng sản
phẩm của các sản phẩm sản xuất trên địa bàn thuộc đối tượng bắt buộc phải tự
công bố.
e) Giám sát thường xuyên và kịp thời các vụ ngộ độc thực phẩm và bệnh
truyền qua thực phẩm; điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm.
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g) Công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp, các tổ chức Hội, Đoàn thể
trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến ATTP.
h) Thực hiện và nhân rộng mô hình chợ bảo đảm ATTP; mô hình điểm
thức ăn đường phố; hỗ trợ, xây dựng các điểm giới thiệu và bán các sản phẩm
đặc thù, an toàn của tỉnh để phục vụ nhu cầu thực phẩm an toàn cho Nhân dân.
i) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ đúng theo quy định.
III. CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG:
1. Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với tập thể, cá
nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua bảo đảm ATTP
năm 2021.
2. Số lượng Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Không quá 10 tập
thể và 10 cá nhân, cụ thể như sau:
a) Các tập thể, cá nhân thuộc Sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
tỉnh và đoàn thể tỉnh: Không quá 03 tập thể, 03 cá nhân.
b) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Không quá 05 tập thể, 05 cá
nhân.
c) Tổ chức và cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm: Không
quá 02 tập thể, 02 cá nhân.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách
nhiệm:
a) Tổ chức phát động thi đua, đăng ký thi đua gửi về Ủy ban nhân dân
tỉnh (thông qua Sở Y tế) chậm nhất ngày 10/6/2021 để tổng hợp báo cáo Ủy ban
nhân dân tỉnh.
b) Phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện phong trào thi đua bảo đảm
ATTP năm 2021 đến từng tổ chức và cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh
thực phẩm trên địa bàn.
c) Tổng kết, đánh giá kết quả đạt được về các chỉ tiêu được giao năm
2021; Báo cáo tổng kết về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Y tế) trước ngày
15/12/2021.
2. Sở Y tế (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo liên ngành ATTP): Chủ trì,
phối hợp với Sở Nội vụ kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này và báo
cáo kết quả thực hiện về Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét và cho ý
kiến chỉ đạo; Hướng dẫn tiêu chí khen thưởng và thẩm định, trình Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh khen thưởng theo quy định.
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3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đoàn thể tỉnh phối
hợp triển khai phong trào thi đua đến cơ sở; vận động, tuyên truyền cán bộ,
Nhân dân hăng hái tham gia thực hiện phong trào thi đua; kịp thời phát hiện,
biểu dương, khen thưởng và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng đối với
các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác bảo đảm
ATTP năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
Trên đây là Kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo đảm ATTP năm
2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có
vấn đề phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh
về Sở Y tế (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo liên ngành ATTP) hoặc Sở Nội vụ
để thống nhất giải quyết hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết
theo thẩm quyền./.
Nơi nhận:
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ liên ngành ATTP;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: LĐ;
- Lưu VT, VXNV.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Long Biên

