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KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm trong dịp 

Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ Hội Xuân năm 2021 

Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-BCĐ ngày 30/12/2020 của Ban Chỉ đạo 

liên ngành Vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Văn Quan về việc triển khai công 

tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 

2021; Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 06/01/2021 của UBND huyện Văn 

Quan về việc kiểm tra An toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ 

hội Xuân 2021. 

Đoàn kiểm tra liên ngành về Vệ sinh An toàn thực phẩm (ATTP) huyện 

Văn Quan xây dựng Kế hoạch triển khai công tác kiểm tra 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 Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021, 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 v.v...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, kiểm soát không 

để xảy ra ngộ độc thực phẩm, nhất là ngộ độc tập thể, ngộ độc rượu do 

methanol. 

- Đánh giá công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của các cấp, 

các ngành từ tuyến huyện đến xã theo Luật an toàn thực phẩm, Nghị định số 

15/2018/NĐ-CP và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 17/CT-TTg 

ngày 13 tháng 4 năm 2020 về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà 

nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới. 

- Đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực 

phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống; kiểm 

soát, xử lý việc 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 về tăng cường 

đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng 

kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, 

dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền. 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, 
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quả, phụ gia thực phẩm v.v...và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Chú 

trọng kiểm soát những đầu mối sản xuất, nhập khẩu, chợ đầu mối, trung tâm 

thương mại, siêu thị, chợ truyền thống, cơ sở giết mổ, vận chuyển thực phẩm; 

đồng thời kiểm soát chặt chẽ hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, 

hàng không bảo đảm chất lượng, hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. 

- Trong quá trình kiểm tra kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục 

kiến thức, pháp luật về an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức và ý thức của 

cộng đồng trong bảo đảm an toàn thực phẩm.  

- Triển khai kiểm tra trước, trong, sau Tết và mùa Lễ hội Xuân 2021, bảo 

đảm đúng tiến độ theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo liên ngành trung ương về an 

toàn thực phẩm. Hoạt động kiểm tra phải bảo đảm tuân thủ tuyệt đối về phòng 

chống dịch bệnh Covid-19. 

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG KIỂM TRA  

1. Đối tượng 

1.1 Đối tượng kiểm tra là các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập 

khẩu thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, tập trung vào 

những cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều 

trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và 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 v.v...và các cơ sở dịch vụ ăn uống. Trong đó, các đoàn của tuyến 

tỉnh tập trung kiểm tra những cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu 

thực phẩm là đầu mối lớn, các chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại. Đối 

với các cơ sở thực phẩm vừa và nhỏ, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chủ yếu 

do cấp huyện, xã thực hiện kiểm tra.  

1.2. Đối với công tác quản lý về an toàn thực phẩm: Các đoàn kiểm tra của 

tuyến trên sẽ làm việc với Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm của 

tuyến dưới để nắm bắt tình hình công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp 

Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021 tại địa phương, việc triển khai các 

biện pháp quản lý an toàn thực phẩm và triển khai công tác kiểm tra. 

2. Nội dung  

2.1. Đối với các BCĐ và cơ quan quản lý nhà nước: 

- Việc tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực 

phẩm các cấp;  

- Công tác chỉ đạo, xây dựng ban hành kế hoạch và triển khai công tác bảo 

đảm an toàn thực phẩm, kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Tân 

Sửu và Lễ hội Xuân 2021;  

- Việc triển khai các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm tại địa 

phương. Đánh giá công tác quản lý đối với các sản phẩm, nhóm sản phẩm và 

trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm quy định tại các Phụ lục II, 

III, IV Nghị định số 15/2018/NĐ-CP và quy định tại các Điều 36, 37, 38, 39, 40 

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. 

- Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp 

luật và phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành. 
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- Hoạt động của các mô hình điểm an toàn thực phẩm, chuỗi thực phẩm 

an toàn theo điều kiện đặc thù của từng địa phương.  

2.2. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm: 

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm; chú trọng kiểm 

tra về điều kiện của cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm; điều kiện an toàn thực 

phẩm của cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; chất lượng, an toàn của sản phẩm 

thực phẩm; nguồn gốc, xuất xứ; đăng ký bản công bố/ tự công bố sản phẩm; ghi 

nhãn; quảng cáo; lấy mẫu kiểm nghiệm... 

III. XỬ LÝ VI PHẠM  

1. Các căn cứ để xử lý vi phạm 

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

của Quốc hội khóa 12; 

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

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;  

- 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-CP ngày 16 tháng 10 

năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, 
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quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 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 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ 

về ghi nhãn; 

- 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 tháng 4 năm 2011 của Bộ Y tế 

hướng dẫn lấy mẫu phục vụ thanh tra, kiểm tra về chất lượng, vê ̣ sinh an toàn 

thưc̣ phẩm; 

- 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. Thưc̣ hiêṇ xử lý vi phạm 

- Các đoàn kiểm tra khi phát hiện vi phạm phải xử lý theo đúng quy 

định của pháp luật, tuyệt đối không để các sản phẩm không bảo đảm an toàn 

thực phẩm, hàng giả, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm về ghi 

nhãn hoặc có các vi phạm khác về an toàn thực phẩm lưu thông trên thị 

trường; ngăn chặn và xử lý nghiêm việc quảng cáo thực phẩm vi phạm. 

Không để các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn 

đường phố không bảo đảm an toàn thực phẩm tiếp tục hoạt động khi chưa 

thực hiện sửa chữa, khắc phục đạt yêu cầu.  

- Trong quá trình kiểm tra các đoàn của tuyến trên căn cứ vào tính chất vụ 

việc và thẩm quyền để xử lý hoặc chuyển hồ sơ vụ vi phạm cho cơ quan chức 

năng của địa phương nơi có cơ sở được kiểm tra đóng trên địa bàn để xử lý theo 

quy định. 

IV. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Đoàn kiểm tra liên ngành (ĐKTLN) 
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Thực hiện theo Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 06/01/2021 của UBND 

huyện Văn Quan về việc kiểm tra An toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu 

và mùa Lễ hội Xuân 2021.  

2. Lấy mẫu kiểm nghiệm  

- Việc lấy mẫu và chỉ định chỉ tiêu kiểm nghiệm do Trưởng đoàn quyết 

định trên cơ sở căn cứ tình hình thực tế nguy cơ mất an toàn thực phẩm tại nơi 

đươc̣ thanh tra, kiểm tra. 

- Kinh phí cho việc mua mẫu và kiểm nghiệm mẫu: Do đơn vị Trưởng 

đoàn hoặc các đơn vị kỹ thuật đươc̣ giao lấy mâũ, kiểm nghiêṃ mâũ bảo đảm. 

3. Thời gian kiểm tra  

Từ ngày 15/01/2021 đến ngày 12/3/2021.  

Phạm vi triển khai trên toàn huyện. 

- Buổi sáng: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút. 

- Buổi chiều: Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút. 

  (Có lịch kiểm tra cụ thể kèm theo)  

- Tùy điều kiện cụ thể, Đoàn kiểm tra liên ngành có thể thay đổi lịch kiểm 

tra cho phù hợp. 

V. PHƯƠNG TIỆN VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG  

1. Phương tiện  

Văn phòng HĐND và UBND huyện, Đội Quản lý thị trường số 05 chuẩn 

bị xe đi kiểm tra tại các xã, thị trấn.   

2. Kinh phí hoạt động  

- Kinh phí Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số. 

- Kinh phí hỗ trợ của UBND huyện. 

- Kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác. 

- Việc sử dụng các nguồn kinh phí thực hiện theo các quy định hiện hành. 

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các ngành thành viên bố trí, sắp xếp cán 

bộ tham gia đợt kiểm tra đầy đủ./.  

Nơi nhận:                                                                         
- CT, các PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện;                                                                    

- Các ngành có thành                                                                                    

viên tham gia đội LN (T/h); 

- UBND các xã, thị trấn;  

- Lưu VT. 

  

TRƯỞNG ĐOÀN 

 

 

 

 

 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG HĐND&UBND HUYỆN 

Lương Đình Toại 
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LỊCH KIỂM TRA 

An toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ Hội 

Xuân năm 2021 

(Kèm theo Kế hoạch số:    /KH-ĐKTLN, ngày    /01/2021) 

 

+ Ngày 18/01/2021, 14 giờ Họp Đoàn kiểm tra liên ngành huyện (Tại Đội 

Quản lý thị trường số 05). 

+ Ngày 19/01/2021; 22/2/2021 Kiểm tra tại xã Lương năng    

+ Ngày 20/01/2021; 23/2/2021 Kiểm tra tại xã Tú Xuyên 

+ Ngày 21/01/2021; 24/2/2021 Kiểm tra tại xã Tri Lễ 

+ Ngày 22/01/2021; 25/2/2021 Kiểm tra tại xã Hữu Lễ 

+ Ngày 25/01/2021; 26/2/2021 Kiểm tra tại xã Liên Hội 

+ Ngày 26/01/2021; 05/02/2021; 02/3/2021; 12/3/2021 Kiểm tra tại thị trấn      

+ Ngày 27/01/2021; 09/3/2021 Kiểm tra tại xã Trấn Ninh 

+ Ngày 28/01/2021 Kiểm tra tại xã An Sơn 

+ Ngày 29/01/2021; 10/3/2021 Kiểm tra tại xã Tân Đoàn 

+ Ngày 01/02/2021 Kiểm tra tại xã Tràng Phái 

+ Ngày 02, 09/02/2021; 11/3/2021 Kiểm tra tại xã Yên Phúc 

+ Ngày 03/02/2021; 05/3/2021 Kiểm tra tại xã Bình Phúc 

+ Ngày 04/02/2021; 03/3/2021 Kiểm tra tại xã Điềm He 

+ Ngày 08/02/2021; 04/3/2021 Kiểm tra tại xã Khánh Khê 

Lịch kiểm tra trên có thể thay đổi để phù hợp với điều kiện thực tế. 

 

 

 


