
SỞ  Y TẾ ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THÀNH PHỐ CAO LÃNH  

  
Số:         /KH-TTYT TP. Cao Lãnh, ngày       tháng 8 năm 2022 

   

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2022 
___________________________ 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 266/KH-CCATVSTP ngày 22/8/2022 của Chi cục 

An toàn vệ sinh thực phẩm Đồng Tháp về việc tuyên truyền bảo đảm an toàn thực 

phẩm Tết Trung thu năm 2022. 

 Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền bảo 

đảm an toàn thực phẩm (ATTP) Tết Trung thu năm 2022 trên địa bàn thành phố 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH: 

- Phối hợp các ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của 

pháp luật, kiến thức về bảo đảm ATTP trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực 

phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2022. 

- Tuyên truyền cách lựa chọn, sử dụng thực phẩm an toàn cho người tiêu 

dùng, chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây truyền qua thực 

phẩm xảy ra trên địa bàn. 

II. CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG: 

 1. Đối tượng truyền thông: 

 - Cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. 

 - Người tiêu dùng thực phẩm. 

2. Nội dung truyền thông: 

2.1. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm: 

- Tuân thủ các quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm: 

+ Quy định về điều kiện cơ sở, trang thiết bị dụng cụ, yêu cầu về kiến thức, 

thực hành của người trực tiếp tham gia sản xuất. 

+ Quy định về nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm. 

+ Quy định về đăng ký bản công bố, tự công bố sản phẩm, sử dụng phẩm 

màu, hương liệu, phụ gia, bao bì thực phẩm, ghi nhãn sản phẩm. 

- Thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19 trong 

sản xuất, kinh doanh. 
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2.2. Đối với người tiêu dùng: 

- Hướng dẫn lựa chọn, bảo quản và sử dụng thực phẩm an toàn, mua bánh 

Trung thu ở các cơ sở có địa chỉ rõ ràng, nơi bày bán bánh đảm bảo điều kiện vệ 

sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra kỹ nhãn hàng hóa, ngày sản xuất và hạn sử 

dụng, không sử dụng bánh đã mốc, hỏng. 

- Lưu ý kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ và hạn sử dụng khi mua sản phẩm 

thực phẩm qua hình thức trực tuyến. 

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: 

1. Trung tâm Y tế thành phố: 

- Gửi thông điệp tuyên truyền ATTP Tết Trung thu cho tuyến xã, phường. 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố, 

Trạm Tuyền thanh các xã, phường phát thông điệp tuyên truyền vệ sinh an toàn 

thực phẩm trong dịp tết Trung thu. 

 - Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đưa tin tuyên truyền về các 

hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2022. 

 - Tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho người kinh doanh dịch vụ ăn 

uống và thức ăn đường phố. 

- Công khai tên cơ sở, địa chỉ, loại sản phẩm vi phạm trên trang thông tin 

điện tử Trung tâm Y tế. 

- Vận động cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm hưởng ứng truyền thông 

đảm bảo an toàn thực phẩm tết Trung thu 2022. 

- Phối hợp với các ngành khác trong công tác đảm bảo ATTP tết Trung thu 

khi có yêu cầu. 

2. Trạm Y tế xã, phường: 

- Căn cứ nội dung Kế hoạch này xây dựng kế hoạch tuyên truyền ATTP tết 

Trung thu năm 2022 tại địa phương. 

- Phối hợp với Trạm Truyền thanh phát thanh tuyên truyền thông điệp về 

ATTP Tết Trung thu. 

- Phối hợp Trung tâm Y tế tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho người 

kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố. 

- Báo cáo các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm không an 

toàn; phát hiện và báo cáo kịp thời khi có ngộ độc xảy ra trên địa bàn quản lý về 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh. 

- Tùy theo tình hình dịch bệnh có thể thực hiện các hình thức truyền thông 

phù hợp để công tác truyền thông đạt hiệu quả. 

- Thực hiện tốt chế độ báo cáo theo đúng mẫu về Trung tâm Y tế thành phố 

(Khoa Y tế công cộng - An toàn thực phẩm, khoaatvstp.tpcl@gmail.com). 

 

mailto:khoaatvstp.tpcl@gmail.com
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IV. THỜI GIAN: 

 Thời gian thực hiện từ ngày ban hành kế hoạch đến 16/9/2022. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN: 

1. Tuyến Thành phố: 

Từ nguồn kinh phí được phân bổ của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 

tỉnh Đồng Tháp theo Công văn số 223/CCATVSTP-HCTH ngày 15/7/2022, nội 

dung chi như sau: 

Hợp đồng phát thanh thông điệp “Bảo đảm an toàn 

thực phẩm tết Trung Thu” năm 2022 

 

3.000.000đ 

Tổng cộng: 3.000.000đ 

(Bằng chữ: Ba triệu đồng) 

2. Tuyến xã, phường: 

Trạm Y tế tham mưu Ủy ban nhân dân xã, phường để hỗ trợ kinh phí phục 

vụ công tác tuyên truyền. 

VI. CÔNG TÁC BÁO CÁO: 

1. Tuyến Thành phố: 

Trung tâm Y tế tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo về Chi cục ATVSTP 

Đồng Tháp và Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh. 

2. Tuyến xã, phường: 

Báo cáo kết quả truyền thông về Trung tâm Y tế qua Khoa Y tế công cộng 

- An toàn thực phẩm trước ngày 20/9/2022 (mẫu báo cáo kèm theo). 

 Trên đây là kế hoạch tuyên truyền bảo đảm an toàn thực phẩm tết Trung 

thu 2022 của Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh./. 

Nơi nhận: 
- Chi cục ATVSTP Đồng Tháp (báo cáo); 

- Ủy ban nhân dân Thành phố (báo cáo); 

- Trạm Y tế xã, phường (thực hiện); 

- Website Trung tâm Y tế; 

- Lưu: VT, Khoa YTCC-ATTP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trương Quốc Dũng 
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TRUNG TÂM Y TẾ TP CAO LÃNH 

TRẠM Y TẾ…………………. 
_________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________________________________________ 

  

Số:            /BC-TYT …………………, ngày       tháng 9 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Tuyên truyền bảo đảm an toàn thực phẩm tết Trung Thu năm 2022 

I. Công tác chỉ đạo:  

(kế hoạch triển khai) 

II. Công tác truyền thông: 

TT Hoạt động Số lượng/buổi 
Số người nghe/phạm vi 

bao phủ. 

1. Nói chuyện   

2. Tập huấn/ Xác nhận kiến thức   

3. Hội thảo   

4. Phát thanh   

5. Truyền hình   

6. Báo viết/Bài viết tuyên truyền   

7. Sản phẩm truyền thông:   

- Băng rôn, khẩu hiệu   

- Tranh áp - phích   

- Tờ gấp   

- Băng, đĩa hình   

- Băng, đĩa âm   

- Khác:...   

8. Hoạt động khác:...   

III. Tình hình ngộ độc thực phẩm: 

TT Chỉ số Trong thời gian tết Trung thu So với cùng kỳ năm trước 

1. Số vụ   

2. Số mắc   

3. Số chết   

IV. Đánh giá chung: 

1. Ưu điểm: 

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

................................................................................................................................................................................... 
2. Yếu kém, tồn tại: 

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

................................................................................................................................................................................ ... 
3. Kiến nghị: 

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

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

TRƯỞNG TRẠM 
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