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UBND TỈNH PHÚ THỌ 

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:      /KH-BQLKCN                  Phú Thọ, ngày        tháng 4 năm 2021 

 
 

KẾ HOẠCH 

Triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm trong các doanh nghiệp 

khu, cụm công nghiệp năm 2021 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1382/KH-UBND ngày 08/4/2021 của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc Tổ chức Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh Phú 

Thọ năm 2021, Ban Quản lý các KCN Phú Thọ xây dựng Kế hoạch triển khai 

Tháng hành động vì ATTP (sau đây gọi tắt là Tháng hành động) đến các doanh 

nghiệp trong khu, cụm công nghiệp như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tăng cường công tác thông tin, truyền thông chính xác, kịp thời, toàn 

diện, có trách nhiệm về ATTP nhằm đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, 

cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về ATTP.  

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, 

quảng cáo thực phẩm; tăng cường giám sát, hậu kiểm nhằm giảm thiểu ngộ độc do 

thực phẩm không an toàn. 

- Nêu cao vai trò của các doanh nghiệp và sự giám sát của người tiêu dùng 

đối với việc tuân thủ pháp luật về ATTP và giảm thiểu ngộ độc thực phẩm do tiêu 

dùng thực phẩm không an toàn của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm; kịp thời xử lý các sự cố mất an toàn thực phẩm (nếu xảy ra trên địa bàn). 

2. Yêu cầu 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động” đơn giản, có hiệu quả, 

tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí và đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng 

chống dịch COVID-19.  

“Tháng hành động” phải tạo nên đợt cao điểm, phát động một chiến dịch 

truyền thông đẩy mạnh các hoạt động vì chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm và 

chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm. 

II. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI 

- Thời gian triển khai: Từ ngày 15/4 đến 15/5/2021 

- Phạm vi triển khai: Trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

do Ban Quản lý các KCN quản lý. 

III. CHỦ ĐỀ THÁNG HÀNH ĐỘNG NĂM 2021  
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“Đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tình 

hình bình thường mới” 

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU 

1. Tổ chức phát động “Tháng hành động” 

- Căn cứ diễn biến tình hình dịch Covid-19, các chỉ đạo phòng, chống dịch 

của Trung ương và của tỉnh tại thời điểm hiện nay, Ban Quản lý các KCN không 

tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động” năm 2021. Đề nghị doanh nghiệp không 

tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động”, có thể tổ chức hội nghị triển khai hoặc 

bằng hình thức khác phù hợp với thực tế của doanh nghiệp, bảo đảm đúng hướng 

dẫn và chỉ đạo về công tác phòng chống, dịch hiện hành. 

- Thời gian triển khai từ ngày 15/4 đến 20/4/2021. 

2. Triển khai chiến dịch truyền thông bảo đảm ATTP 

2.1. Các hoạt động của chiến dịch truyền thông: 

- Phát thường xuyên, liên tục thông điệp “Tháng hành động” năm 2021 trên 

hệ thống phát thanh, truyền thanh của doanh nghiệp. 

- Treo băng rôn tuyên truyền, hưởng ứng "Tháng hành động" tại cổng chính 

của doanh nghiệp và tại các khu tập trung đông người lao động. 

- In sao thông điệp, poster, khẩu hiệu, tờ rơi ... tuyên truyền ATTP. 

- Phổ biến kiến thức và pháp luật về ATTP bằng các hình thức phù hợp đối 

với người lao động trong từng doanh nghiệp 

2.2. Đối tượng ưu tiên truyền thông:  

- Tổ chức/cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đơn vị cung ứng thực 

phẩm hoặc cung cấp suất ăn công nghiệp. 

- Chủ các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh; 

- Người lao động trong các doanh nghiệp. 

2.3. Nội dung truyền thông:  

- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo 

quy định của pháp luật. 

- Tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, 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 bảo đảm ATTP, góp phần vào giảm thiểu ngộ độc thực phẩm. 

- Tuyên truyền, phổ biến, vận động người lao động lựa chọn và sử dụng thực 

phẩm bảo đảm an toàn, nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng. 

Hiểu đúng, dùng đúng thực phẩm bảo vệ sức khỏe.  

- Tập trung tuyên truyền, hướng dẫn cho các đối tượng hiểu đúng, thực hiện 

đúng Luật ATTP, Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP, các thông tư quy định bảo đảm 

ATTP và các văn bản pháp luật có liên quan. 
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3. Khẩu hiệu bảo đảm ATTP “Tháng hành động” năm 2021 

- Nhiệt liệt hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021. 

- Bảo đảm an toàn thực phẩm là xây dựng, củng cố niềm tin, uy tín sản 
phẩm Việt Nam.  

- Chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng quyết tâm ngăn chặn thực 
phẩm không an toàn, thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng. 

- Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, kinh doanh, sử dụng 
thực phẩm không an toàn;  

- Tăng cường ứng dụng công nghệ cao, ưu tiên phát triển các vùng 

chuyên canh, hướng tới việc áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn như thực 
phẩm xuất khẩu; 

- Không quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe gây hiểu nhầm là thuốc; 

- Vì sức khỏe người tiêu dùng, tuyệt đối không sử dụng hóa chất, kháng 
sinh ngoài danh mục, chất cấm trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. 

- Tuyệt đối không sử dụng phẩm màu độc hại, các chất phụ gia, hóa chất 
ngoài danh mục cho phép trong sản xuất, chế biến thực phẩm. 

- 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. 

- Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại chợ là bảo vệ người 

tiêu dùng và phát triển hoạt động kinh doanh của các hộ kinh doanh thực phẩm 
tại chợ. 

- Đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại chợ. 

- Bảo đảm an toàn thực phẩm tại chợ là lợi ích của các hộ kinh doanh thực 
phẩm. 

- Bảo đảm an toàn thực phẩm tại chợ là trách nhiệm của các hộ kinh doanh 
thực phẩm trong chợ và tổ chức quản lý chợ. 

4. Công tác báo cáo tổng kết “Tháng hành động” 

Kết thúc “Tháng hành động” năm 2021, đề nghị các doanh nghiệp báo cáo 

theo biểu mẫu Mẫu 1 đính kèm và gửi báo cáo kết quả về Ban Quản lý các KCN 

(qua Phòng Quản lý doanh nghiệp và Lao động), Email: 

phongquanlydoanhnghiepphutho@gmail.com, trước ngày 20/5/2021 để tổng 

hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.   

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp căn cứ kế hoạch này xây 

dựng kế hoạch và tổ chức triển khai Tháng hành động của doanh nghiệp theo quy 

định. 

mailto:phongquanlydoanhnghiepphutho@gmail.com
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Giao phòng Quản lý doanh nghiệp và Lao động chủ trì phối hợp với phòng, 

đơn vị liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc thực hiện kế 

hoạch và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về ATTP năm 2021. Yêu 

cầu các doanh nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện 

nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh về Ban Quản lý các KCN (qua Phòng 

Quản lý doanh nghiệp và Lao động) để xem xét, giải quyết./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế; 

- TB, các PTB; 

- Các doanh nghiệp khu,cụm CN; 

- Công đoàn các KCN (P/h); 

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Oanh 
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Đơn vị :…… 

Tel :……………. 

Fax :…………… 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                   ..............., Ngày ...... tháng ........  năm ....... 

                                               

BÁO CÁO 

Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm... 

 

 

Kính gửi: Ban Quản lý các KCN Phú Thọ 

 

I. Ban hành văn bản, chỉ đạo triển khai 

 

TT 

 

Nội dung hoạt động 

Có Không 

1 Ban hành văn bản chỉ đạo 

triển khai (văn bản) 

  

 

II. Thông tin, truyền thông, giáo dục  

TT Tên hoạt động Số lượng Ghi chú 

1 Nói chuyện/Hội thảo   

2 Tập huấn   

3 Cuộc thi   

4 In tài liệu, sách, sổ tay   

3 Băng rôn, khẩu hiệu   

4 

5 

Tranh áp - phích   

Tờ gấp   

6 Hoạt động khác (ghi 

rõ) 

  

6.1  

6.2  

 

III. Các hoạt động khác (nếu có ghi cụ thể)  

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

IV. Đánh  giá chung (Đề nghị nhận xét, đánh giá cụ thể theo số liệu thực tế tại 

các bảng). 

1. Thuận lợi: 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

MẪU 1 
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2. Khó khăn: 

.................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

3. Đề xuất, kiến nghị: 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

 

 

Nơi gửi: 
- Như trên; 

- BCĐLN Trung ương ; 

- Lưu. 

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ 

(Ký tên đóng dấu) 
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