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UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

BAN CHỈ ĐẠO AN TOÀN  

THỰC PHẨM TỈNH TUYÊN QUANG 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:   02    /KH-BCĐ Tuyên Quang, ngày   22    tháng  8  năm 2019 
 

 
 

KẾ HOẠCH 
Triển khai thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm  

trong dịp Tết Trung thu năm 2019 

 

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;  

Căn cứ Nghị định số 15/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm (ATTP); 

Căn cứ Kế hoạch số 1475/KH-BCĐTƯATTP ngày 28/12/2018 của Ban 

chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm về triển khai công tác 

thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2019; 

Căn cứ Văn bản số 4790/BYT-ATTP ngày 19/8/2019 của Bộ Y tế về việc 

thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban 

Chỉ đạo liên ngành Trung ương về ATTP; 

Căn cứ Văn bản 2537/ATTP-NĐTT ngày 08/8/2019 của Cục An toàn thực 

phẩm về việc tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo ATTP tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 06/12/2016 của Ban chỉ đạo 

ATTP tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo 

ATTP tỉnh Tuyên Quang; 

Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch triển khai thanh 

tra, kiểm tra về ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2019 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp các ngành, các tổ chức chính 

trị-xã hội, người quản lý, người sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm trong 

công tác bảo đảm ATTP. 

2. Đánh giá công tác chỉ đạo, triển khai các biện pháp bảo đảm ATTP 

trong dịp Tết Trung thu của các cấp, các ngành từ cấp huyện đến xã, phường, thị 

trấn; thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm ATTP 

của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, dịch vụ ăn uống, ưu 

tiên tập trung các mặt hàng thực phẩm phục vụ Tết Trung thu. 

3. Thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện, ngăn chặn 

xử lý các trường hợp vi phạm về ATTP, hạn chế các vụ ngộ độc thực phẩm và 
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các bệnh truyền qua thực phẩm, góp phần làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức 

khỏe nhân dân.  

4. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra kết hợp làm tốt công tác tuyên 

truyền các kiến thức, các quy định của pháp luật về bảo đảm ATTP, nâng cao 

nhận thức và ý thức của cộng đồng trong công tác đảm bảo ATTP. 

II. THỜI GIAN, PHẠM VI TRIỂN KHAI 

1. Thời gian: Từ ngày 26/8/2019 đến ngày 16/9/2019. 

2. Phạm vi triển khai: Trên toàn tỉnh. 

III. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP 

1. Công tác tuyên truyền 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho các đối tượng hiểu 

đúng, thực hiện đúng Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 15/NĐ-CP ngày 

02/02/2018; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 và các văn bản 

pháp luật có liên quan để nâng cao nhận thức, hành động của các cấp, các ngành, 

toàn xã hội đối với công tác ATTP. 

- Đổi mới nội dung, phương pháp, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền về 

công tác bảo đảm ATTP trong dịp Tết Trung thu; phát huy tốt vai trò của các 

phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là trên hệ thống truyền thanh cơ sở 

trong công tác tuyên truyền về bảo đảm ATTP. 

- Kịp thời thông tin, đăng tải trên các phương tiện truyền thông kết quả 

thanh tra, kiểm tra ATTP trong dịp Tết Trung thu. 

2. Công tác thanh tra, kiểm tra 

2.1. Đối tượng thanh tra, kiểm tra 

 - Đối với công tác quản lý về ATTP: Kiểm tra Ban Chỉ đạo ATTP của 

tuyến huyện, thành phố để nắm bắt tình hình công tác bảo đảm ATTP tại địa bàn 

quản lý, việc triển khai các biện pháp xử lý vi phạm, công tác thanh tra, kiểm tra 

ATTP tại mỗi cấp. 

 - Đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, 

dịch vụ ăn uống: Tập trung ưu tiên vào những cơ sở sản xuất, kinh doanh các 

mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết Trung thu như bánh, mứt, 

kẹo, bia, rượu, nước giải khát, thịt, sản phẩm từ thịt v.v... Trong đó đoàn liên 

ngành của tỉnh tập trung thanh tra, kiểm tra những nơi cung cấp thực phẩm với 

số lượng lớn, siêu thị, chợ đầu mối, ... đối với các cơ sở vừa và nhỏ do các đoàn 

thanh tra, kiểm tra liên ngành cấp huyện, xã, phường, thị trấn thực hiện. 

2.2. Nội dung thanh tra, kiểm tra 

a) Đối với cơ quan quản lý về ATTP 

- Việc tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo ATTP các cấp;  
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- Việc lập kế hoạch và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra ATTP trong 

dịp Tết Trung thu năm 2019; 

- Việc triển khai các quy định về bảo đảm ATTP tại địa phương. 

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

luật và kiến thức về ATTP tại địa phương. 

b) Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

Tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về 

ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Cụ thể: 

- Nội dung thanh tra về ATTP được thực hiện theo quy định tại Điều 67 

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

- Nội dung kiểm tra về ATTP thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế được 

thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư 48/2015/TT-BYT ngày 01/12/2015 

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; 

- Các văn bản quy phạm pháp luật thuộc các l nh vực của Bộ Y tế, Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương và liên bộ về bảo đảm 

ATTP theo từng l nh vực cụ thể. 

- Tập trung thanh tra, kiểm tra bảo đảm chất lượng sản phẩm, việc chấp 

hành quy định về quảng cáo, ghi nhãn, truy xuất nguồn gốc; quy định về đăng 

ký bản công bố, tự công bố sản phẩm; điều kiện sản xuất, chế biến, kinh doanh 

thực phẩm; sử dụng phụ gia, phẩm màu, hương liệu, bao bì thực phẩm, chất hỗ 

trợ chế biến, nguồn gốc nguyên liệu trong sản xuất, chế biến thực phẩm. 

- Lấy mẫu kiểm nghiệm để đánh giá chất lượng sản phẩm: Việc lấy mẫu 

kiểm nghiệm do Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra quyết định căn cứ vào nguy cơ 

mất an toàn thực phẩm của cơ sở được thanh tra, kiểm tra và sản phẩm của cơ sở 

được thanh tra, kiểm tra. 

3. Phân cấp thanh tra, kiểm tra 

3.1. Cấp tỉnh 

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thành lập 01 đoàn 

thanh tra, kiểm tra liên ngành tiến hành thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, chỉ 

đạo của Ban chỉ đạo ATTP cấp huyện; việc thực hiện các quy định của pháp luật 

về ATTP của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh. 

3.2. Cấp huyện 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thành lập các đoàn thanh tra, kiểm 

tra liên ngành tiến hành thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, chỉ đạo của Ban chỉ 

đạo ATTP cấp xã; thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất hộ gia đình, đại lý kinh 

doanh thực phẩm,.. đã được phân cấp trên địa bàn quản lý. 

- Phúc tra, giám sát các cơ sở do xã, phường kiểm tra. 
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- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã: Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành 

ATTP kiểm tra tại các cơ sở phục vụ, dịch vụ, cơ sở bán lẻ,... trên địa bàn xã 

phường, chợ và thức ăn đường phố theo phân cấp. 

4. Xử lý vi phạm 

- Đoàn thanh tra, 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 ATTP, 

không r  nguồn gốc, không đúng quy định về ghi nhãn hoặc có các vi phạm 

khác lưu thông trên thị trường hoặc các cơ sở sản xuất, kinh doanh không bảo 

đảm điều kiện ATTP tiếp tục hoạt động khi chưa thực hiện các biện pháp khắc 

phục có hiệu quả; tịch thu tang vật, thu hồi, tiêu hủy sản phẩm vi phạm về ATTP 

theo quy định của pháp luật. 

- Trong quá trình xử lý các vi phạm, khi cần thiết, đoàn thanh tra, kiểm tra 

của tuyến trên chuyển hồ sơ vi phạm cho cơ quan chức năng của địa phương để 

xử lý theo quy định. 

5. Chế độ báo cáo 

Ban Chỉ đạo ATTP huyện, thành phố báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra 

ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2019 (theo Mẫu 1) về Ban Chỉ đạo ATTP 

tỉnh (qua Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế, đồng gửi file mềm 

theo địa chỉ: thanhtrachicuctq@gmail.com) trước ngày 20/9/2019. 

IV. KINH PHÍ 

Kinh phí thực hiện được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm 

của đơn vị, địa phương theo phân cấp quản lý của Luật Ngân sách nhà nước và 

huy động các nguồn lực xã hội, các nguồn hợp pháp khác. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ 

chức triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo thiết thực, hiệu quả. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thành lập 01 đoàn thanh tra, 

kiểm tra liên ngành tiến hành thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, chỉ đạo của 

Ban Chỉ đạo ATTP của cấp huyện; việc thực hiện các quy định của pháp luật về 

ATTP của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh.  

- Phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan báo chí 

của tỉnh tuyên truyền các biện pháp đảm bảo ATTP. 

- Tổng hợp kết quả, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Y tế theo quy định. 

2. Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành tổ chức triển khai các biện pháp 

tuyên truyền và thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo ATTP trong dịp Tết Trung 

thu năm 2019; Phối hợp với Sở Y tế cử cán bộ tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra 

liên ngành ATTP của tỉnh theo Kế hoạch. 
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3. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

- Xây dựng kế hoạch, triển khai các biện pháp bảo đảm ATTP trong dịp 

Tết Trung thu năm 2019.  

- Chỉ đạo tuyến xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch và triển khai 

thực hiện các biện pháp đảm bảo ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2019  

theo phân cấp. 

- Phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh trong việc 

thanh tra, kiểm tra ATTP trên địa bàn. 

- Thực hiện chế độ báo cáo đúng quy định. 

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 

Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia 

thực hiện tốt công tác ATTP; tham gia giám sát cộng đồng, phát hiện, thông báo 

cho cơ quan chức năng các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm kém 

chất lượng, không bảo đảm ATTP để có các biện pháp xử lý kịp thời. 

Yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ kế 

hoạch này và tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị để xây dựng kế hoạch triển 

khai thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong quá trình tổ chức thực hiện, 

trường hợp có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh (qua Sở Y tế tổng hợp) để xem xét, giải quyết./. 
 

 

Nơi nhận:                                                              
- Cục ATTP - Bộ Y tế (B/c); 

- Chủ tịch UBND tỉnh (B/c); 

- Phó CT Nguyễn Thế Giang; 

- Thành viên BCĐ ATTP tỉnh; 

- UBND huyện, thành phố; 

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

- Phó CVP Khối KGVX; 

- Thanh tra Sở Y tế; 

- Trung tâm TTTT-GDSK; 

- Phòng Y tế huyện, thành phố; 

- Trung tâm Y tế huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, KGVX. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

                    
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Nguyễn Thế Giang 
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