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KẾ HOẠCH
phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 17-CT/TW

 ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 
về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

-----

Thực hiện Hướng dẫn số 59-HD/BTGTU, ngày 18/11/2022 của Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy về phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày
21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường bảo đảm an ninh, an
toàn thực phẩm trong tình hình mới (Viết tắt là Chỉ thị số 17-CT/TW); Ban Thường
vụ Thành ủy Phan Thiết xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1.  Tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 17-CT/TW nhằm

nâng cao ý thức trách nhiệm, thống nhất trong hành động của các cấp ủy, chính
quyền, Mặt trận, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đặc biệt là người đứng
đầu cấp ủy, chính quyền các cấp về vị trí, vai trò và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ
đạo của các cấp ủy, chính quyền đối với công tác đảm bảo an ninh, an toàn thực
phẩm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe
Nhân dân và sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.
 2. Việc tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện phải
được thường xuyên, nghiêm túc ở các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị,
địa phương; phải đảm bảo nội dung, hình thức phổ biến, tuyên truyền phù hợp, có
hiệu quả, tránh hình thức.

II. NỘI DUNG QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN
1. Nội dung, đối tượng, thời gian, tài liệu
- Nội dung quán triệt, tuyên truyền, phổ biến:
+ Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu kỹ, đầy đủ nội dung của Chỉ thị số

17-CT/TW của Ban Bí thư; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trên địa bàn gắn với
thực hiện các phong trào thi đua yêu nước khác, nhằm nâng cao nhận thức cho cán
bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan
trọng của công tác an toàn thực phẩm đối với sức khỏe Nhân dân; đặc biệt chú
trọng các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị
số 17-CT/TW của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
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+ Tập trung tuyên truyền về vai trò của an toàn thực phẩm trong hệ thống
chăm sóc sức khỏe Nhân dân và an sinh xã hội; đồng thời nêu rõ nghĩa vụ và
quyền lợi của mọi người dân trong việc thực hiện các quy định về bảo đảm an
ninh, an toàn thực phẩm. Tổ chức tập huấn kiến thức, thực hành về an toàn thực
phẩm, việc áp dụng các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu
dùng, người quản lý, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh.

+ Đẩy mạnh tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, những mô hình mới,
cách làm hiệu quả trong thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm.

- Hình thức tổ chức:
+ Tùy tình hình cụ thể, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn

hình thức quán triệt, phổ biến và tuyên truyền phù hợp
+ Đa dạng hóa các hình thức thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn

thực phẩm, phát huy hiệu quả của truyền thông đại chúng; truyền thông dựa trên
nền tảng công nghệ số của mạng xã hội; lồng ghép chương trình giảng dạy, học tập
tại các cơ sở giáo dục, trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, hoạt động của cơ quan,
tổ chức, cộng đồng và các thiết chế văn hóa cơ sở,...

- Đối tượng quán triệt, phổ biến và tuyên truyền:  cán bộ, đảng viên, công
chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, địa phương từ thành
phố đến cơ sở và tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân.

- Thời gian: hoàn thành chậm nhất đến ngày 15/12/2022
-  Tài  liệu:  Chỉ  thị  số  17-CT/TW (đã  được  Sao  lục  số  108-BS/TU,  ngày

16/11/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy gửi đến các cấp ủy, Mặt trận, đoàn thể,
ban, ngành thành phố), Kết luận số 11-KL/BBT, ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về
việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW, ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư Trung
ương Đảng (Khóa XI) về  “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an
toàn thực phẩm trong tình hình mới”; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017
của Ban Chấp hành Trung ương “về tăng cường công tác chăm sóc và nâng cao sức
khỏe Nhân dân trong tình hình mới”; Kế hoạch số 55-KH/TU, ngày 11/4/2017 và
Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trên cơ sở Kế hoạch này, cấp ủy các cơ sở đảng trực thuộc, ban, ngành,

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố căn cứ tình
hình thực tế tại địa phương, đơn vị có kế hoạch tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên
truyền Chỉ thị số 17-CT/TW và báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ
Thành ủy (qua Ban Tuyên giáo Thành ủy) chậm nhất ngày 20/12/2022  để  tổng
hợp báo cáo Tỉnh ủy.
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2. Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị -
xã hội thành phố tăng cường công tác giám sát đối với việc thực hiện các chính
sách, pháp luật về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm. Phát huy vai trò, trách
nhiệm, vận động đoàn viên, hội viên, cộng đồng dân cư tích cực tham gia các hoạt
động về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

3. Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, sát với
tình hình của thành phố và tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này; đồng thời,
rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản, cơ chế phối hợp, các tiêu chuẩn, quy
định về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám
sát, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản
xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm. 

4.  Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh Phan Thiết mở chuyên
trang, chuyên mục, bản tin, tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, Trang thông
tin điện tử của thành phố, tăng cường thời lượng, tần suất tuyên truyền, phổ biến
trên hệ thống phát thanh, đưa tin, bài, phóng sự về công tác bảo đảm an ninh, an
toàn thực phẩm; về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW và
gương người tốt, việc tốt, những mô hình mới, cách làm hiệu quả trong thực hiện
các quy định về an toàn thực phẩm. Phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố cung
cấp thông tin cho Ban Tuyên giáo Thành ủy để định hướng tuyên truyền và đăng
tải trên Thông tin nội bộ định kỳ.

5. Giao Ban Tuyên giáo Thành ủy theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện
Chỉ thị số 17-CT/TW và Kế hoạch này, định kỳ báo cáo kết quả cho Ban Thường
vụ Thành ủy để kịp thời chỉ đạo.

Nơi nhận:    
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- HĐND, UBND thành phố,
- Ban Tuyên giáo Thành ủy,
- Mặt trận, đoàn thể thành phố,
- Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc,
- Phòng VHTT, Đài truyền thanh PT,
  Trung tâm Y tế thành phố,
- Lưu Văn phòng Thành ủy. V-67

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

   

Nguyễn Văn Luân
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Tên đơn vị:...........................................

BÁO CÁO 
Kết quả phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị  số 17-CT/TW

ngày 21/10/2022 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng 
về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

-----
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sinh hoạt

(1)

Số đảng
viên
miễn
sinh
hoạt
(2)

Tổng số
đảng viên
của đơn vị

đã trừ
miễn sinh

hoạt
(3)=(1) - (2)

Tổng số
đảng viên,

cán bộ,
công chức,
viên chức,
hội viên
tham gia
học tập,

quán triệt
(4)

Trong đó
Số lượt 

 quán triệt

Đảng
viên
(5)

Tỷ lệ %
(6)=(5)/

(3)

Trực
tiếp

Khác


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-23T15:31:53+0700
	BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
	Nguyễn Văn Luân<NGUYEN VAN LUAN@TUPHANTHIET> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-23T15:32:04+0700
	BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
	Thành ủy Phan Thiết<TUPHANTHIETQTC1/TUPHANTHIET/TUBINHTHUAN/DCS/VN> đã ký lên văn bản này!




