
 

UBND XÃ LỤC BÌNH 

BCĐ LIÊN NGÀNH VSATTP 
 

         Số:          /KH-BCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                    

            Lục Bình, ngày         tháng 01 năm 2022 

KẾ  HOẠCH 

Kiểm tra liên ngành về An toàn thực phẩm trong 

 dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số: 228/KH-UBND ngày 28/12/2021 của UBND 
huyện Bạch Thông về việc thanh tra, kiểm tra liên ngành về An toàn thực phẩm 
trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội xuân năm 2022. Ban Chỉ 
đạo liên ngành về An toàn vệ sinh thực phẩm xã Lục Bình xây dựng kế hoạch 
Kiểm tra liên ngành về An toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm 
Dần và mùa Lễ hội Xuân năm 2022, cụ thể như sau:   

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Kiểm soát bảo đảm an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 
Nhâm Dần năm 2022, đặc biệt là các sản phẩm/nhóm sản phẩm sử dụng nhiều trong 
dịp tết Nguyên đán và trong các Lễ hội như: thịt và các sản phẩm từ thịt, bia, rượu, 
đồ uống có cồn, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo, rau, củ, quả, phụ gia thực phẩm,...và 
các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vi 
phạm về an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm. 

- Đánh giá việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cơ 
sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống; kiểm soát và xử lý nghiêm 
minh hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng theo Chỉ thị 
số 17/CT-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ. Chấn chỉnh 
hoạt động quảng cáo theo Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2017 của 
Thủ tướng Chính phủ.  

2. Yêu cầu 

- Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những mặt hàng được 
sử dụng nhiều trong dịp tết Nguyên đán và trong các Lễ hội như thịt và các sản 
phẩm từ thịt, bia, rượu, đồ uống có cồn, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo, rau, củ, 
quả, phụ gia thực phẩm...và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.  

- Trong quá trình kiểm tra kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục 
kiến thức, pháp luật về ATTP, nâng cao nhận thức và ý thức của cộng đồng đảm 
bảo an toàn trong dịp tết Nguyên Đán. 

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG: 

1. Đối tượng kiểm tra: 

- Đối tượng: Bao gồm các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực 
phẩm, tập trung vào những cơ sở sản xuất, kinh doanh, bánh, kẹo các loại... 

- Đội kiểm tra liên ngành cấp xã: Tiến hành kiểm tra các cơ sở do xã quản 
lý để phát hiện sớm các mặt hàng hết hạn sử dụng, hành vi làm giả, làm nhái và 
sử dụng nguyên liệu bị cấm trong sản xuất thực phẩm. 
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2. Nội dung kiểm tra 

- Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, tập trung kiểm tra: 

+ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (đối với cơ sở thuộc diện 
phải cấp giấy); 

+ Công bố tiêu chuẩn/công bố hợp quy/phù hợp quy định ATTP;  

+ Nhãn sản phẩm thực phẩm phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; 

+ Điều kiện bảo đảm ATTP trong sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh, 
bảo quản, vận chuyển thực phẩm, phụ gia thực phẩm; 

+ Chất lượng sản phẩm thực phẩm, phụ gia thực phẩm, nguồn gốc xuất 
xứ, hạn sử dụng; thực hiện việc kiểm nghiệm định kỳ sản phẩm; 

+ Việc thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các 
sản phẩm thực phẩm, phụ gia thực phẩm nhập khẩu. 

- Đối với cơ sở dịch vụ ăn uống, tập trung xem xét: 

+ Điều kiện về cơ sở vật chất. 

+ Điều kiện về trang thiết bị dụng cụ. 

+ Điều kiện về con người; 

+ Quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm; 

+ Nguồn gốc, nguyên liệu, phụ gia thực phẩm; 

+ Việc đảm bảo nước sạch dùng cho chế biến bảo quản thực phẩm; 

+ Việc lưu mẫu thức ăn hàng ngày theo quy định; 

III. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

1. Thành phần: Đoàn kiểm tra liên ngành về VSATTP của xã theo Quyết 
định số: 11/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2022 của UBND xã Lục Bình. 

2. Thời gian: Bắt đầu từ 8 h 00’ ngày 19/01/2022 đến ngày 28/01/2022. 

3. Địa điểm kiểm tra: Tại các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm trên 
địa bàn xã. 

4. Phương pháp kiểm tra: Đội kiểm tra liên ngành, tiến hành kiểm tra trực 
tiếp tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.  

- Kiểm tra thủ tục hành chính. 

- Kiểm tra thực tế cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

(Kế hoạch này thay cho giấy mời) 

IV. XỬ LÝ VI PHẠM: 

1. Các Văn bản xử lý vi phạm 

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010. 

- Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012. 

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm 
vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.  
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- Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định 

số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính. 

- Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; 

- Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa. 

- Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. 

- Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật. 

- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/7/2017 của Chính phủ về kinh 

doanh rượu. 

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 

- Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo; Nghị 

định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ  sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CPngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định 

số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. 

- Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán 

hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

- Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về ghi 

nhãn hàng hóa. 

- Thông tư số 48/2015/TT-BYT ngày  01  tháng  12  năm 2015 của Bộ Y 

tế quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế. 

- Thông tư số 23/2018/TT-BYT ngày  14  tháng  9  năm 2018 của Bộ Y tế 

quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm 

quyền quản lý của Bộ Y tế. 

- Thông tư số 14/2011/TT-BYT ngày 01/4/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn 

lấy mẫu phục vụ thanh tra, kiểm tra về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=131/2013/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=58/2013/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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- Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng 

hóa lưu thông trên thị trường; Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN ngày 28 tháng 

9 năm 2017 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về 

chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường. 

- Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. 

2. Hướng dẫn xử lý vi phạm trong quá trình kiểm tra 

Đội kiểm tra khi phát hiện vi phạm phải thực hiện xử lý theo đúng quy định 

của pháp luật, tuyệt đối không để các sản phẩm không bảo đảm ATTP, không rõ 

nguồn gốc, không nhãn mác hoặc có các vi phạm khác lưu thông trên thị trường hoặc 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ăn uống không bảo đảm điều kiện ATTP tiếp 

tục hoạt động khi chưa thực hiện các biện pháp khắc phục có hiệu quả.  

V. KINH PHÍ, PHƯƠNG TIỆN  

1. Kinh phí: Chi từ nguồn ngân sách xã theo phân cấp (nếu có). 

2. Thành viên Đoàn kiểm tra tự túc phương tiện khi tham gia đợt kiểm tra. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Giao Đoàn kiểm tra liên ngành VSATTP xã chủ động xây dựng lịch 

kiểm tra, chuẩn bị phương tiện và các điều kiện cần thiết khác để tổ chức đợt 

kiểm tra đạt kết quả cao. 

2. Công chức ĐC-NN-XD&MT xã: Chuẩn bị biên bản do ngành Công 

thương và ngành nông nghiệp quản lý. 

3. Giao cho trạm Y tế: Chuẩn bị biên bản do ngành Y tế quản lý. 

4. Giao công chức VH-XH xã: Tổng hợp báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo kết 

quả đợt kiểm tra trước ngày 08/3/2022 và tham mưu xây dựng báo cáo BCĐ 

huyện theo quy định. 

Trên đây là kế hoạch kiểm tra liên ngành về An toàn thực phẩm trong dịp 

Tết Nguyên Đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân năm 2022 của Ban chỉ đạo liên 

ngành về VSATTP xã Lục Bình./. 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- BCĐ liên ngành huyện; 

- Trung tâm y tế huyện; 

- Thường trực Đảng ủy xã;  

- Thường trực HĐND xã; 

- Cổng TTĐT xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Các thành viên BCĐ xã;      

- Trạm y tế xã.                                          

Gửi bản giấy: 

- Lưu: VP UBND xã, Công chức VH-XH xã.                                                                                                                       

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 

Nguyễn Văn Hậu 



5 

 

 

 


		2022-01-17T15:51:48+0700


		2022-01-17T17:01:08+0700


		2022-01-17T16:58:59+0700


		2022-01-17T16:58:59+0700




