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KẾ HOẠCH  

Thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động sản xuất, 

kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, 

phát triển bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai 

 

Căn cứ Chương trình phối hợp số 01/CTPH-CP-HNDVN-HLHPNVN ngày 

13/10/2021 của Chính phủ - Hội Nông dân Việt Nam - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 

Nam về việc tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất 

lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021-2025; 

thực hiện Văn bản số 7438/BNN-QLCL ngày 08/11/2021 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về phối hợp triển khai Chương trình phối hợp; 

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch thực hiện 

Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực 

phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là Kế hoạch thực hiện Chương trình 

phối hợp), với những nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH 

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm của 

các tổ chức, cá nhân (đặc biệt là cơ sở nhỏ lẻ, hộ cá thể) tham gia sản xuất, kinh 

doanh nông sản thực phẩm; đấu tranh, ngăn chặn việc sản xuất nông sản thực phẩm 

không an toàn, xóa bỏ hoàn toàn hiện tượng phân biệt sản xuất để ăn với sản xuất 

để bán. 

- Thúc đẩy việc áp dụng và nhân rộng các mô hình, quy trình quản lý chất 

lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm trong phát triển chuỗi giá trị nông sản thực 

phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế vì sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng và góp phần 

phát triển nông nghiệp bền vững. 

- Phát huy vai trò các cấp Hội và hội viên Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp 

Phụ nữ tỉnh trong tuyên truyền, vận động và giám sát việc bảo đảm an toàn thực 

phẩm. 

- Kịp thời phát hiện, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh 

nông sản thực phẩm an toàn; đấu tranh, lên án, đề xuất xử lý các hành vi vi phạm. 

II. CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ ĐẾN NĂM 2025 

- 100% cơ sở sản xuất ban đầu, sơ chế, kinh doanh nhỏ lẻ nông lâm thủy sản 

cam kết sản xuất thực phẩm an toàn, loại trừ hoàn toàn hiện tượng phân biệt sản 

xuất để ăn với để bán. 

- 100% các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh xây dựng, nhân rộng 

mô hình của Hội nông dân, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh về sản xuất nông nghiệp công 
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nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, sản phẩm đặc thù OCOP, áp dụng quy trình quản lý 

chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm. 

- 100% các cấp Hội cập nhật ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học công 

nghệ thông tin, khoa học công nghệ tiên tiến vào tuyên truyền, vận động, giám sát 

sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn. 

III. ĐỐI TƯỢNG 

- Các tổ chức, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh 

doanh nông, lâm, thủy sản thực phẩm; tập trung vào các hộ sản xuất, kinh doanh 

nông lâm thủy sản thực phẩm.  

 - Các sở các sở, ban, ngành, các cơ quan có liên quan; UBND cấp huyện, 

cấp xã; các cấp hội và cấp Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn tỉnh. 

IV. NỘI DUNG 

1. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, quy định của pháp luật về sản xuất, 

kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn; Phổ biến về yêu cầu, tiêu chuẩn, quy 

chuẩn của các nước nhập khẩu nông lâm thủy sản. Tuyên truyền nâng cao nhận 

thức cho người tiêu dùng về an toàn thực phẩm. 

a) Cập nhật, biên soạn tài liệu tập huấn và cử báo cáo viên tập huấn cán bộ, 

hội viên Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ: 

- Chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Phối hợp: Sở Công Thương, Sở Y tế, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp 

Phụ nữ tỉnh. 

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2022 và cập nhật hàng năm (nếu có). 

- Kết quả, sản phẩm: Bộ tài liệu phổ biến kiến thức, tuyên truyền, vận động 

sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng 

đồng. Công chức được chọn làm báo cáo viên lớp tập huấn đảm bảo chuyên môn, 

nghiệp vụ, am hiểu các quy định của phát luật Nhà nước về công tác quản lý đảm 

bảo an toàn thực phẩm. 

b) Tổ chức các lớp tập huấn: 

- Chủ trì: Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. 

- Phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Y 

tế cử công chức làm báo cáo viên. 

- Thời gian thực hiện: Hàng năm. 

- Kết quả, sản phẩm: Các cấp Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ chủ trì tổ 

chức các lớp tập huấn kiến thức về sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất 

lượng, an toàn; phổ biến về yêu cầu, tiêu chuẩn, quy chuẩn của các nước nhập khẩu 

nông lâm thủy sản cho cán bộ Hội các cấp, hội viên, nông dân sản xuất, kinh doanh 

nông sản thực phẩm; nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng về an toàn thực phẩm. 

2. Vận động các cơ sở sản xuất ban đầu, sơ chế, kinh doanh nhỏ lẻ nông lâm 

thủy sản ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn. 

- Chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã. 
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- Phối hợp: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp huyện; cán bộ Hội 

Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã. 

- Thời gian thực hiện: Hàng năm. 

- Kết quả, sản phẩm: Các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất ban đầu, sơ chế, 

kinh doanh nhỏ lẻ nông lâm thủy sản ký cam kết và thực hiện sản xuất, kinh doanh 

nông sản thực phẩm đảm bảo an toàn. 

3. Vận động, hướng dẫn, tập huấn áp dụng xây dựng, nhân rộng mô hình sản 

xuất nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ; sơ 

chế, chế biến sản phẩm đặc thù OCOP; áp dụng quy trình quản lý chất lượng, bảo 

đảm an toàn thực phẩm theo chuẩn mực quốc tế; chợ thí điểm bảo đảm an toàn 

thực phẩm; chuỗi giá trị nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn cho các sản phẩm 

chủ lực của tỉnh theo tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc tế. Tập huấn kiến thức về an toàn 

thực phẩm, các kỹ năng bán hàng, maketting nhằm hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm. 

- Chủ trì: Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. 

- Phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Y 

tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

- Kết quả, sản phẩm: Hình thành các mô hình liên kết sản xuất, sản phẩm từ 

mô hình đạt tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ; sản phẩm từ mô hình có thể tham gia 

Chương trình OCOP.  

4. Hỗ trợ kết nối cơ sở sản xuất nông sản thực phẩm an toàn với nhà phân 

phối, tiêu thụ sản phẩm; tổ chức các hoạt động kết nối, đưa các sản phẩm nông sản 

thực phẩm của các hội viên Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp lên sàn 

giao dịch thương mại, hội chợ xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm nông lâm 

thủy sản an toàn. 

- Chủ trì: Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Phối hợp: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Y tế, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên 

hiệp Phụ nữ tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

- Thời gian thực hiện: Hàng năm. 

- Kết quả: Sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn mang thương hiệu của Hội 

Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp được hỗ trợ kết nối tiêu thụ, kết nối với 

các sàn thương mại điện tử, hội chợ xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm nông 

lâm thủy sản an toàn. 

5. Hỗ trợ các cấp Hội và hội viên Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tham 

gia xây dựng cơ chế, chính sách về an toàn thực phẩm 

- Chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Y tế. 

- Phối hợp: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã, thành phố. 

- Thời gian thực hiện: Hàng năm. 

- Kết quả, sản phẩm: Đảm bảo Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp 

được tham gia góp ý dự thảo các chương trình, dự án, văn bản pháp luật liên quan 

đến vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm. 
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6. Tôn vinh những điển hình tiên tiến, đấu tranh, lên án các hành vi, các 

trường hợp sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản thực phẩm không an toàn. 

- Chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.  

- Phối hợp: Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội 

Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, các đơn vị địa phương liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Hàng năm. 

- Kết quả: Biểu dương, tôn vinh những điển hình tiên tiến, những mô hình 

hay, cách làm hiệu quả; thông tin kịp thời, chính xác những trường hợp sản xuất, 

kinh doanh, tiêu thụ nông sản thực phẩm không an toàn trên các phương tiện thông 

tin đại chúng. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo 

phân cấp quản lý ngân sách hiện hành; lồng ghép từ các Chương trình, Dự án và các 

nguồn tài trợ, huy động hợp pháp khác từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.  

- Hàng năm, các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Hội Nông dân 

tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh theo nhiệm vụ xây dựng dự toán kinh phí triển khai Kế hoạch 

thực hiện Chương trình phối hợp, tổng hợp chung trong dự toán kinh phí của cơ quan, 

tổ chức để gửi Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy 

định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn có liên quan.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cơ quan được phân công chủ trì: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của 

ngành và nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này có trách nhiệm triển khai 

thực hiện nhiệm vụ được giao bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng cơ 

quan, đơn vị.  

Định kỳ hàng tháng (trước ngày 15/hàng tháng), 6 tháng (trước ngày 15/6) 

và hàng năm (trước ngày 15/12) báo cáo kết quả triển khai thực hiện gửi về Sở 

Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì giúp UBND tỉnh theo dõi, 

kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, 

thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ hàng tháng (trước ngày 25/hàng 

tháng), 6 tháng (trước ngày 25/6) và hàng năm (trước ngày 25/12) tổng hợp, báo cáo 

kết quả gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo. 

3. Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn 

có liên quan của Bộ, ngành Trung ương và nội dung của kế hoạch này để chủ động 

phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Y tế, 

Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị địa phương liên quan để triển 

khai Chương trình phối hợp đảm bảo thiết thực, hiệu quả. 

4. Sở Công Thương, Sở Y tế:  

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc biên soạn 

tài liệu và cử cán bộ làm báo cáo viên trong các lớp tập huấn cho các cán bộ, hội 

viên ở địa phương theo tài liệu biên soạn. 
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- Sở Y tế chủ trì tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn việc việc sử dụng hoá chất, 

phụ gia trong bảo quản, chế biến kinh doanh nông sản thực phẩm, cảnh báo sự cố 

ngộ độc thực phẩm; giáo dục pháp luật về an toàn thực phẩm. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, 

Sở Công Thương, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các cơ quan, 

đơn vị, địa phương liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí 

hoạt động trên địa bàn tỉnh và hệ thống thông tin cơ sở, thông tin, tuyên truyền về 

các hoạt động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn và kết quả triển 

khai Chương trình phối hợp. Chú trọng biểu dương các cá nhân, mô hình hay, 

những điển hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin đại chúng.  

6. Sở Tài chính: Hàng năm, vào thời điểm xây dự toán cho năm sau, trên cơ 

sở dự toán của các cơ quan, đơn vị có liên quan, Sở Tài chính phối hợp với Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân 

dân tỉnh xem xét trình Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện Kế 

hoạch theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành. 

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 

- Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận 

động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe 

cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn và tổ chức triển 

khai thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả. 

- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy 

ban nhân dân cấp xã phối hợp Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng cấp trong 

tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp. 

- Bố trí kinh phí và tạo điều kiện thực hiện nội dung Chương trình phối hợp 

này đến cấp xã và khu dân cư. 

Trong quá trình triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp, nếu 

có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, 

giải quyết./. 

 
  Nơi nhận: 

- Văn phòng Chính phủ (b/c); 

- Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (b/c); 

- Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (b/c); 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT(b/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh VP, Các Phó CVP UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo Gia Lai. Đài Phát thanh - TH tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX, KTTH, NL. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

Kpă Thuyên 
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