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KẾ HOẠCH  

Phổ biến, tuyên truyền, tập huấn về ATTP trong sản xuất,  

kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn năm 2022 
 

 

Căn cứ Kế hoạch số 885/QĐ-SNN, ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về Kế hoạch thực hiện bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng 

cao chất lượng nông lâm thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng năm 2022; 

Thực hiện Kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông 

lâm thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh 

Cao Bằng xây dựng Kế hoạch phổ biến, tuyên truyền, tập huấn về ATTP trong sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn năm 2022, với những nội 

dung sau:  

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức 

cho các tổ chức, cá nhân trong việc sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; triển 

khai có hiệu quả Luật An toàn thực phẩm; Nghị định 15/2018/NĐ-CP, ngày 

02/02/2018 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn 

thực phẩm; Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT, ngày 25/12/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về việc Quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm 

vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tư 17/2018/TT-

BNNPTNT, ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Quy định 

phương thức quản lý điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất 

kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn. 

2. Yêu cầu 

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATTP, tập trung vào các quy định, quy 

chuẩn kỹ thuật về sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn cũng 

như các quy định về xử phạt hành chính, xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm 

quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. Như Luật an 

toàn thực phẩm, Nghị định 15/2018/NĐ-CP, Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT, 

Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT, Nghị định 115/NĐ-CP… 

- Phối hợp với Báo, Đài phát thanh truyền hình Cao Bằng kịp thời thông tin 

đầy đủ về vệ sinh, ATTP nông lâm thủy sản và truyền thông, quảng bá nông sản 
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thực phẩm an toàn. Cung cấp tài liệu, thông tin liên quan đến hoạt động quản lý 

chất lượng, an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp. 

II. NỘI DUNG 

1. Phóng sự truyền hình về sản phẩm nông sản an toàn. 

- Nội dung: Phản ánh tình hình sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm thực 

phẩm nông sản trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022. Nêu gương điển hình tiên 

tiến về sản xuất thực phẩm an toàn. Quảng bá các sản phẩm đã được chứng nhận 

VietGAP, OCOP, Hữu cơ… 

- Thời gian phát sóng: Phóng sự, tin bài được phát sóng trên Đài Thát thanh -

Truyền hình tỉnh Cao Bằng. Phát sóng trong khung chương trình thời sự và chào 

buổi sáng. Trong chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

- Số lượng: mỗi tháng 1 tin bài, phóng sự. 

- Thời gian thực hiện: tháng 7/2022 đến tháng 12/2022. 

2. Hội nghị phổ biến, tuyên truyền, tập huấn về ATTP trong sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn; nâng cao năng lực kiến 

thức thị trường cho cán bộ quản lý các cấp và cơ sở sản xuất 

- Nội dung: các văn bản điều chỉnh sau Nghị định 15/2018 của Chính phủ về 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Phương pháp 

thẩm định cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; nâng cao năng lực kiến 

thức thị trường cho cán bộ quản lý các cấp và cơ sở sản xuất (chủ thể có sản phẩm 

đã được công nhận OCOP, VietGap). 

- Thành phần, số lượng: 8 lớp, 50 người/hội nghị; Thành phần gồm cán bộ 

phụ trách công tác quản lý chất lượng, phát triển thị trường nông sản, cán bộ hỗ trợ 

phát triển các sản phẩm OCOP cấp huyện, xã; chủ thể OCOP, VietGap… 

- Thời gian, địa điểm: từ tháng 7/2022 đến tháng 10/2022 tại các huyện trong 

tỉnh. Hội nghị nâng cao năng lực kiến thức thị trường cho cán bộ quản lý các cấp 

và cơ sở sản xuất tổ chức tại thành phố Cao Bằng. 

3. In ấn tờ rơi, băng rôn tuyên truyền 

3.1. Tên và quy cách kỹ thuật, số lượng phân bổ. 

- Tờ rơi (tờ gấp làm 3 phần, in hai mặt): Khổ A4; In trên giấy Cutche định 

lượng 120g/m2, giấy gập làm 3 phần, in 4 mầu 2 mặt. Bề mặt gia công cán màng 

nhựa chống thấm nước. Nội dung (Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành): 

+ Tờ rơi 1: Tác hại của việc sử dụng thực phẩm không an toàn và hướng dẫn 

lựa chọn thực phẩm an toàn. 

+ Tờ rơi 2: Sử dụng hoá chất, thuốc bảo vệ thực vật có trách nhiệm trong 

trồng rau. 

+ Tờ rơi 3: Sử dụng hoá chất, kháng sinh, thuốc thú y có trách nhiệm trong 

chăn nuôi. 
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- Băng rôn (dài 9m, rộng 70 cm, in phun màu 2 mặt): In trên nền bạt Hiflex 

Đài Loan, dày 0,36mm, in kỹ thuật số 720 DPI. Bao gồm cả công treo, tháo gỡ và 

các phụ kiện để treo hoàn chỉnh. Treo ngang đường. Nội dung (Ban chỉ đạo Vệ 

sinh an toàn thực phẩm quốc gia ban hành): 

+ Băng rôn 1: 

Mặt 1: Sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức 

khỏe cộng đồng. 

Mặt 2: 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. 

+ Băng rôn 2:  

Mặt 1: 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. 

Mặt 2: Sản xuất, tiêu dùng nông sản hữu cơ - Hướng đi bền vững cho tương 

lai. 

3.2. Số lượng phân bổ (02 đợt) cho các đơn vị sử dụng như sau: 
 

TT Đơn vị sử dụng Tờ gấp 1 Tờ gấp 2 Tờ gấp 3 Băng rôn 1 Băng rôn 2 

1 Sở Nông nghiệp và PTNT  100 100 100 0 0 

2 Thành phố Cao Bằng 2000 2000 2000 10 10 

3 Hòa An 1600 1600 1600 10 10 

4 Hà Quảng 1100 1100 1100 8 8 

5 Nguyên Bình 1100 1100 1100 7 6 

6 Bảo Lạc 1000 1000 1000 5 4 

7 Bảo Lâm 1000 1000 1000 4 4 

8 Quảng Hòa 1400 1400 1400 12 12 

9 Hạ Lang 1000 1000 1000 4 4 

10 Trùng Khánh 1100 1100 1100 10 10 

11 Thạch An 1100 1090 1090 6 6 

 
Cộng 12.500 12.490 12.490 76 74 

Tổng cộng 37.480 150 

3.3. Thời gian thực hiện: quý II, III, IV năm 2022. 

III. KINH PHÍ 

- Nguồn kinh phí không tự chủ năm 2022: 423.277.200 đồng. Theo Quyết 

định số 376/QĐ-SNN ngày 26  tháng 4 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn Cao Bằng về việc Phê duyệt Dự toán chi tiết Thực hiện đảm bảo an 
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toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản, xúc tiến thương mại 

trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Quản lý chất lượng Nông lâm và Thủy sản: Là đơn vị tham mưu 

cho Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì triển khai thực hiện các nội dung kế hoạch. 

- Phối hợp với đơn vị, phòng ban, sở, ngành liên quan: Phòng Kế hoạch Tài 

chính; Chi cục Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thành phố... và các đơn vị 

liên quan để tổ chức thực hiện. 

- Thực hiện công tác chuyên môn và phối hợp với phòng Kế hoạch Tài chính 

thanh quyết toán nguồn kinh phí. 

2. Phòng Kế hoạch Tài chính. 

Phối hợp với phòng Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản tổng hợp, 

hướng dẫn và thanh quyết toán các nguồn kinh phí trên. 

 Trên đây là Kế hoạch Phổ biến, tuyên truyền, tập huấn về ATTP trong sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn năm 2022 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh Cao Bằng./. 

 
Nơi nhận: 
- Phòng KHTC; 

- Chi cục PTNT; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, QLCL. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Thái Hà 

 

 

 

 

 

 


		2022-06-13T16:00:52+0700


		2022-06-13T16:09:16+0700


		2022-06-13T16:09:16+0700




