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KẾ HOẠCH 
Triển khai “Tháng hành động vì chất lượng, 

 vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2014 
 
 

Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-BCĐ ngày 31/3/2014 của Ban chỉ đạo 
liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm về việc triển khai “Tháng hành động 
vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2014. Nhằm đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền và công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, Sở Nội vụ 
xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cách chọn mua, chế 
biến, bảo quản và tiêu dùng thực phẩm an toàn, nâng cao vai trò trách nhiệm, 
tầm quan trọng của việc thực hiện tốt các quy định về vệ sinh cơ sở, vệ sinh 
trang thiết bị, dụng cụ chế biến thực phẩm, vệ sinh cá nhân trong việc phòng 
ngừa nguy cơ ô nhiểm thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm; 

2. Tuyên truyền, phổ biến, giám sát việc thực hiện vệ sinh cơ sở chế biến 
và sức khỏe của người trực tiếp chế biến thực phẩm, vệ sinh an toàn trong chế 
biến, vận chuyển bảo quản, sử dụng thực phẩm và phụ gia thực phẩm góp 
phần vào giảm thiểu ngộ độc thực phẩm; 

3. Không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm trong “Tháng hành động vì 
chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm”. 

II. NỘI DUNG  

1. Tuyên truyền các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn vệ sinh 
thực phẩm, đồng thời phổ biến các văn bản quy định về an toàn vệ sinh thực 
phẩm như: Luật An toàn vệ sinh thực phẩm năm 2010; Nghị định số 
38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
của Luật An toàn thực phẩm; Thông tư số 19/2012/TT-BYT ngày 09/11/2012 
của Bộ Y tế hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an 
toàn thực phẩm; Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính 
phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm... 

2. Tuyên truyền đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc 
Sở hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong việc thực hiện các quy định 
về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt là quyền khiếu nại, trách 
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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; 

3. Hướng dẫn cách chọn mua, chế biến, bảo quản và tiêu dùng thực 
phẩm an toàn; 

4. Vận động toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở có 
thói quen từ chối các cơ sở sản xuất, kinh doanh không đảm bảo an toàn thực 
phẩm; không chấp nhận những sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc hoặc 
có dấu hiệu ôi, thiu, mốc, hỏng; khai báo khi bị ngộ độc thực phẩm và các 
bệnh truyền qua thực phẩm. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thời gian thực hiện 

Thời gian cao điểm: Từ 15/4/2014 đến 15/5/2014. 

2. Phân công trách nhiệm 

2.1. Văn phòng Sở 

- Đăng tải nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền an toàn thực 
phẩm trên Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ Lạng Sơn. 

- Thực hiện đăng tải trên bảng thông tin điện tử Led tại trụ sở Sở Nội vụ 
với nội dung “Nhiệt liệt hưởng ứng tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an 
toàn thực phẩm năm 2014”. 

2.2. Các phòng, tổ chức trực thuộc, các Đoàn thể thuộc Sở 

Tuyên truyền về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và các văn bản quy 
định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tới toàn thể công chức, viên chức, 
người lao động thuộc đơn vị. 

Đề nghị các phòng, các tổ chức trực thuộc Sở và các tổ chức đoàn thể 
triển khai các nội dung kế hoạch và vận động toàn thể công chức, viên chức, 
người lao động trong cơ quan hưởng ứng thực hiện./. 
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