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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thắng Lợi, ngày 26 tháng 10 năm 2021

KẾ HOẠCH
Hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp
trên địa bàn Phường Thắng Lợi
Thực hiện Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh
Gia Lai về việc ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong
lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai ; Công văn của phòng Kinh tế thành
phố Pleiku số 138/KT ngày 22/06/2021;
UBND Phường Thắng Lợi xây dựng Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn
thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thành Phường Thắng Lợi , cụ
thể như sau:
I. MỤC TIÊU:
Bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh
của nông lâm thủy sản trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong bối cảnh dịch
bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và biến đổi khí hậu ngày càng cực
đoan; đảm bảo mục tiêu chung của toàn ngành nông nghiệp về an ninh lương thực,
an ninh dinh dưỡng và phát triển bền vững.
II. KẾT QUẢ VÀ CHỈ SỐ CẦN ĐẠT:
Đảm bảo thực hiện đạt và vượt theo các chỉ tiêu Kế hoạch của Tỉnh đã ban
hành kèm theo Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh Gia
Lai, cụ thể:
100% văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn về quản lý chất
lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm (có hiệu lực) được triển khai thực
hiện trên địa bàn Phường.
100% nhiệm vụ kế hoạch của UBND Phường Thắng Lợi về phổ biến, giáo
dục pháp luật và truyền thông, quảng bá chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn
thực phẩm được thực hiện.
Tỷ lệ mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản giám sát trên diện rộng vi phạm
quy định về ô nhiễm sinh học, tạp chất, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y,
hóa chất, kháng sinh giảm với năm 2020; tiếp tục kiểm soát tốt việc sử dụng chất
cấm trong chăn nuôi.
III. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, TRỌNG ĐIỂM:
1. Tiếp tục chỉ đạo điều hành gắn kết chặt chẽ công tác quản lý chất lượng
vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản với các nhiệm vụ cơ cấu
lại ngành nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng hàng nông sản và hiệu quả
sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn tiếp diễn.
2. Tiếp tục rà soát, triển khai đầy đủ và có hiệu quả các cơ chế, chính sách,
pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn Phường Thắng Lợi; tích cực
triển khai các Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ Ban hành
chương trình cắt giảm đơn giản hóa quy trình liên quan đến hoạt động kinh doanh
giai đoạn 2020-2025, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về

tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 nhằm tạo môi trường
thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh, liên kết phát
triển các chuỗi giá trị nông sản chất lượng cao, đảm bảo an toàn thực phẩm.
3. Nhân rộng, mở rộng sản xuất tập trung các sản phẩm chủ lực của Phường
Thắng Lợi, sản phẩm chủ lực của địa phương theo chuỗi giá trị gắn với ứng dụng
công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, thích ứng với biến đổi khí hậu và hệ thống
quản lý chất lượng tiên tiến; thúc đẩy phát triển các vùng sản xuất nông sản thực
phẩm an toàn, chợ đầu mối nông sản thực phẩm an toàn.
4. Phối hợp với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Văn hóa, Thông tin
Phường Thắng Lợi phổ biến pháp luật, thông tin quản lý chất lượng vật tư nông
nghiệp, đảm bảo an toàn thực phẩm và truyền thông quảng bá sản xuất, kinh doanh
nông lâm thủy sản đảm bảo chất lượng, an toàn.
5. Triển khai trên diện rộng Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày
25/12/2018 và Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn để quản lý tổng thể, toàn diện điều kiện đảm bảo an
toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa
bàn; chuyển mạnh sang hậu kiểm, thanh tra đột xuất, xử lý các cơ sở sản xuất, kinh
doanh nông lâm thủy sản vi phạm quy định an toàn thực phẩm.
6. Duy trì triển khai các chương trình giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm
nông lâm thủy sản; kịp thời phát hiện, cảnh báo, xử lý, tổ chức thanh tra đột xuất,
xử phạt nghiêm vi phạm. Tăng cường quản lý thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y,
phân bón, thức ăn chăn nuôi.
7. Chủ động xử lý các sự cố mất an toàn thực phẩm. Chỉ đạo các phòng ban
chuyên môn kịp thời hỗ trợ các hộ kinh doanh cá thể tháo gỡ các khó khăn, vướng
mắc trong sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu nông sản, thủy sản trong bối cảnh
COVID-19.
8. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tạo
điều kiện thuận lợi và giảm tối đa thời gian, điều kiện thực hiện thủ tục hành
chính các hộ kinh doanh cá thể sản xuất, kinh doanh thực phẩm; đặc biệt trong
việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm nhằm nâng cao năng lực kiểm soát an toàn
thực phẩm trong các chuỗi giá trị nông sản.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. UBND Phường Thắng Lợi
Chủ trì tham mưu trong công tác triển khai thực hiện Kế hoạch hành động
bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn Phường Thắng
Lợi năm 2021.
2. Tài chính - Kế hoạch:
Chủ trì bố trí kinh phí được giao năm 2021 để triển khai các nội dung Kế
hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa
bàn Phường Thắng Lợi năm 2021 đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.
3. Văn hóa, Thông tin:
Chủ trì, phối hợp với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ và các Ban
ngành đoàn thể của Phường Thắng Lợi tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thông tin
quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, đảm bảo an toàn thực phẩm và truyền thông
quảng bá sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đảm bảo chất lượng, an toàn.

4. Ban nhân dân các làng TDP;
Thường xuyên vận động, tuyên truyền nông dân thực hiện quy trình sản xuất
rau an toàn, rau VietGAP như làm đất kỹ, bón phân cân đối hợp lý, ưu tiên sử dụng
thuốc trừ sâu có nguồn gốc thảo mộc, sinh học, chỉ sử dụng thuốc trong danh mục
cho rau và đảm bảo đúng thời gian cách ly trong sử dụng thuốc BVTV trước khi
thu hoạch sản phẩm. Trong chăn nuôi không sử dụng thuốc tăng trọng, chất kích
thích.
Trên đây là Kế hoạch hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực
nông nghiệp trên địa bàn Phường Thắng Lợi./.
Nơi nhận:
- Tài chính - Kế hoạch(p/h)
- Văn hóa, Thông tin(t/h)
- Hội Nông dân(p/h)
- Hội Liên hiệp Phụ nữ(p/h)
- Ban nhân dân các làng TDP (t/h)
- Lưu: VP - UBND.
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