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KẾ HOẠCH 
Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện  

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 Kế hoạch số 173-KH/TU, ngày 02/12/2022 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy và Công văn số 1672-CV/BTGTU, ngày 14/12/2022 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện 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; Ban Thường vụ Đảng ủy khối 

Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên 

truyền và triển khai thực hiện như sau: 

I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU  

 1. Mục đích 

 - Tạo sự thống nhất, đồng thuận và nâng cao nhận thức trong toàn Đảng bộ 

Khối nhằm thực hiện có hiệu quả 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; qua đó xác định rõ trách nhiệm và hành động của cấp ủy các chi, 

đảng bộ cơ sở, cán bộ, đảng viên trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực 

phẩm. 

- Tập trung tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 17-

CT/TW để cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của 

việc đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong giai đoạn hiện nay. 

2. Yêu cầu 

- Công tác tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện 

Chỉ thị số 17-CT/TW phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng. 

- Căn cứ đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng 

chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng; đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tế từng 

cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

- Trong quá trình triển khai thực hiện, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở thường 

xuyên kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, tìm ra những hạn chế, 
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tồn tại, nguyên nhân để triển khai thực hiện tốt hơn.  

II- NỘI DUNG NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT 

1. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt 

1.1. Đối với Đảng ủy Khối 

- Ban Thường vụ Đảng ủy khối tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và  

triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đến 

cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở và toàn thể đảng viên ở các chi bộ cơ sở trực thuộc 

Đảng ủy khối.  

- Hình thức tổ chức: Học tập trung (trực tiếp) và trực tuyến.   

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 20 tháng 12 năm 2022.  

1.2. Đối với cấp ủy các đảng bộ cơ sở  

- Cấp ủy các đảng bộ cơ sở tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị 

số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đến tất cả cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa tham 

gia học do lớp Đảng ủy khối tổ chức.  

- Cấp ủy các đảng bộ cơ sở tổ chức học tập trung (trực tiếp), trực tuyến hoặc  

có thể lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan, đoàn thể bằng các hình  

thức phù hợp, hiệu quả.  

- Thời gian hoàn thành: Trước ngày 30 tháng 12 năm 2022.  

2. Nội dung, tài liệu học tập  

- Nội dung: Tập trung làm rõ những kết quả đạt được; tồn tại, hạn chế và các 

nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực 

phẩm trong tình hình mới. 

- Tài liệu: Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình 

mới. 

3. Báo cáo viên 

Đồng chí Bí thư cấp ủy là người chủ trì và chịu trách nhiệm toàn bộ công tác 

nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị. 

4. Một số nhiệm vụ cần tập trung trong tổ chức học tập, quán triệt, 

tuyên truyền và triển khai thực hiện  

Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở căn cứ vào nội dung của Chỉ thị số 17-CT/TW 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tình hình, 

đặc điểm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, chủ động chỉ đạo thực 

hiện các nhiệm vụ sau: 

- Triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; đưa các mục 
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tiêu, chỉ tiêu về an ninh, an toàn thực phẩm vào chương trình, kế hoạch của cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp.  

- Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm 

và hành động của cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, cán bộ, đảng viên, công chức, 

viên chức và người lao động trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm.  

- Tập trung sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, cơ 

chế phối hợp giữa các ngành, địa phương, đơn vị; các tiêu chuẩn, quy chuẩn về bảo 

đảm an ninh an toàn thực phẩm.  

- Khuyến khích đầu tư kết cấu hạ tầng và phát triển các mô hình sản xuất, 

chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn và nâng cao năng lực phòng ngừa chủ 

động xử lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.  

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh an toàn 

thực phẩm 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. Đẩy 

mạnh phong trào quần chúng phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn 

thực phẩm; tạo dư luận xã hội lên án, tẩy chay các sản phẩm, hàng hóa không đảm 

bảo an toàn thực phẩm.  

- Xây dựng các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng; ưu tiên phát 

triển các vùng nguyên liệu chuyên canh, sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn và 

nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ thân 

thiện với môi trường trong sản xuất nông nghiệp và chế biến thực phẩm.  

- Thực hiện phân cấp, phân quyền, đổi mới phương thức quản lý điều hành, 

phối hợp bảo đảm khoa học chặt chẽ, hiệu quả; khắc phục tình trạng chồng chéo, 

buông lỏng quản lý công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm. Nâng cao năng 

lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về đảm bảo an 

ninh an toàn thực phẩm.  

- Tích cực thông tin tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin, dịch vụ tư 

vấn hỗ trợ pháp luật về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; tăng cường vai trò, 

trách nhiệm giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ 

chức chính trị - xã hội... trong lĩnh vực an ninh, an toàn thực phẩm.  

4. Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện  

Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng chương trình hoặc kế hoạch thực 

hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đảm bảo cụ thể, thiết 

thực, phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ chính trị của từng cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

III- PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN VÀ KIỂM TRA, GIÁM SÁT 

1. Về công tác phổ biến, tuyên truyền  

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở chỉ đạo và tổ chức việc tuyên truyền Chỉ thị 

số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng trên các phương tiện thông tin đại 

chúng bằng các hình thức đa dạng, phù hợp. 
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- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban 

Bí thư Trung ương Đảng nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất trong 

Đảng và hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức và người lao động đối với các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng 

và Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong giai đoạn hiện 

nay. 

2. Về công tác kiểm tra, đôn đốc 

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc 

nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của 

Ban Bí thư Trung ương Đảng; kịp thời uốn nắn, khắc phục khó khăn, hạn chế; sau  

tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện phải có sơ, tổng kết, 

báo cáo về Đảng ủy Khối.  

- Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối 

tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc 

nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của 

Ban Bí thư Trung ương Đảng tại các chi, đảng bộ trực thuộc; kịp thời sơ kết, tổng 

kết, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

  Căn cứ Kế hoạch của Đảng ủy khối, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở chủ động 

xây dựng kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển 

khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đúng thời 

gian quy định; đồng thời báo cáo kết quả triển khai học tập về Đảng ủy Khối trước 

ngày 05/01/2023 (qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối) để tổng hợp báo cáo Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

Lưu ý: Đảng ủy Khối gửi Kế hoạch của Đảng ủy Khối; Chỉ thị số 17-CT/TW, 

ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng qua Email Hệ thống quản lý 

văn bản E-office và TD-office của tổ chức cơ sở Đảng và Website của Đảng ủy 

khối thông qua địa chỉ https://ninhthuan.dcs.vn (sau đó vào: Đảng ủy khối Cơ 

quan - Doanh nghiệp tỉnh ở cuối trang Website https://ninhthuan.dcs.vn). 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy,  

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

- Thường trực Đảng ủy Khối, 

- Các Ban, Văn phòng Đảng ủy khối, 

- Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, 

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, 

- Lưu Văn phòng, Tuyên giáo. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Trần Văn Bắc 
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