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 UỶ BAN NHÂN DÂN              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       XÃ NINH SƠN                                         Độc lập – Tư ̣do – Hạnh phúc 

 

 Số: 139/KH-UBND                                          Ninh Sơn, ngày 13 tháng 4năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” 

trên địa bàn xã Ninh Sơn năm 2021 

 

Căn cứ kế hoạch số 1072/KH-UBND ngày 08/4/2021 của UBND thị xã Ninh 

Hòa về việc Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021; 

Thực hiện kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 12/4/2021 của UBND xã Ninh 

Sơn về việc Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021; 

UBND xã  Ninh Sơn xây dựng kế hoạch Kiểm tra an toàn thực phẩm trong 

“Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích:  

- Đánh giá thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATTP của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, thức ăn vỉa hè.  

- Thông qua hoạt động 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. Ngăn chặn, phòng 

ngừa việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, hàng nhái, thực phẩm kém chất lượng, 

quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, sử dụng nguyên liệu thực phẩm không 

an toàn. 

- Kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục 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 bảo đảm ATTP.  

2. Yêu cầu:  

- Phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng liên quan, tránh sự chồng chéo 

hoặc bỏ sót đối tượng, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ATTP.  

- Kiểm tra toàn diện các cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn vỉa hè trên toàn 

xã.  

- Xử lý nghiêm các cơ sở có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật. 

II. NỘI DUNG KẾ HOAC̣H: 

1. Nôị dung kiểm tra: 

1.1.Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, bảo quản, vận chuyển 

thực phẩm: 

Tập trung xem xét việc thực hiện các quy định về: 

a) Điều kiện bảo đảm ATTP và giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP 

trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển thực phẩm, phụ gia thực phẩm. 

Theo quy định của Luật ATTP (Nghị định số 67/2016/NĐ-CP, Nghị định số 

15/2018/NĐ-CP, Nghị định số 155/2018/NĐ-CPvà Văn bản hợp nhất số 

08,09/VBHN-BYT, ngày 04/4/2019 của Bộ Y tế quy định về điều kiện sản xuất, kinh 
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doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ y tế và các quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP). 

b) Chất lượng của sản phẩm thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế 

biến thực phẩm, vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm so với tiêu 

chuẩn đã công bố; 

c) Việc thực hiện quy định về đảm bảo ATTP đối với thực phẩm, phụ gia thực 

phẩm nhập khẩu. Đặc biệt là các sản phẩm, gia súc, gia cầm nhập lậu, không đảm bảo 

ATTP. 

1.2. Đối với cơ sở dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, thức ăn vỉa hè:  

Tập trung xem xét việc thực hiện các quy định về bảo đảm ATTP đối với tất cả 

các loại hình cơ sở dịch vụ ăn uống theo quy định tại luật ATTP, Nghị định số 

67/2016/NĐ-CP  và Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BYT ngày 04/4/2019 của Bộ Y tế 

quy định về điều kiện SX, KD thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế. 

2. Đối tượng và phương pháp kiểm tra, phạm vi, điạ bàn kiểm tra: 

2.1. Đối tượng kiểm tra: 

2.1.1. Đối với cơ sở thực phẩm: Tiến hành kiểm tra tất cả các cơ sở dịch vụ ăn 

uống, thức ăn vỉa hè. Trong đó tập trung kiểm tra các cơ sở thực phẩm có dấu hiệu vi 

phạm. 

2.1.2. Đối với sản phẩm thực phẩm: kiểm tra tất cả các nhóm hàng thực phẩm, 

phụ gia thực phẩm, vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, trong đó 

chú trọng:  

- Bánh, kẹo; Nước uống tự pha chế; phụ gia thực phẩm; sản phẩm dinh dưỡng 

dùng cho trẻ nhỏ, thực phẩm chức năng… 

- Thịt, sản phẩm từ thịt; gia cầm và sản phẩm từ gia cầm, đặc biệt là sản phẩm 

gia cầm nhập lậu… 

- Nước giải khát; sữa, rượu, bánh, kẹo, mứt… 

- Vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. 

 2.2. Phương pháp: 

Quy trình chung tiến hành kiểm tra ATTP như sau: 

- Đối với Ban chỉ đạo liên nghành về ATTP cấp xã xây dựng kế hoạch kiểm tra, 

thành lập đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra trực tiếp tại sơ sở. 

- Trong quá trình kiểm tra nghe báo cáo việc chấp hành các quy định của pháp 

luật về đảm bảo ATTP của cơ sở, thu thập tài liệu liên quan, kiểm tra thực tế cơ sở thực 

phẩm, sản phẩm thực phẩm, lấy mẫu để kiểm nghiệm các chỉ tiêu ATTP (nếu có); lập 

biên bản kiểm tra; đánh giá, phân tích hồ sơ để hoàn thành báo cáo. 

- Tiến hành xử lý các trường hợp vi phạm (nếu có) theo quy định. 

2.3. Phạm vi, điạ bàn kiểm tra: 

- Kiểm tra viêc̣ chấp hành các qui điṇh về an toàn thưc̣ phẩm các cơ sở kinh 

doanh dịch vụ ăn uống,thức ăn vỉa hè trên điạ bàn xã. 

3.Thời gian tiến hành:Từngày 15/4/2021 đến hết ngày 15/5/2021. 

4. Đoàn kiểm tra : Đoàn kiểm tra  an toàn thưc̣ phẩm  đươc̣ thành lâp̣ theo 

quyết điṇh của Chủ tịch UBND xa.̃ 
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5. Kinh phí: 

Kinh phí phục vụ công tác kiểm tra từ nguồn ngân sách địa phương. 

 III. Tổ chức thưc̣ hiêṇ: 

1. Công chức văn hóa – xã hội: 

-  Tham mưu UBND xã lập kế hoạch kiểm tra và thành lập Đoàn kiểm tra. 

- Tiến hành kiểm tra tại các cơ sở thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý. 

- Tổng hơp̣ báo cáo theo quy điṇh. 

- Tổng hợp chứng từ quyết toán theo quy định. 

 2. Trạm y tế: 

- Phân công cán bô ̣tham gia đoàn kiểm tra theo quyết điṇh của UBND xa.̃ 

- Phối hợp với VH-XH xã tổng hợp báo cáo theo qui định. 

3. Các thành viên đoàn kiểm tra: 

Căn cứ chức năng , nhiêṃ vu ̣do Trưởng đoàn phân công tổ chức thưc̣ hiêṇ đaṭ 

mục tiêu đề ra. 

  Trên đây là kế hoạch Kiểm tra việc chấp hành các quy định an toàn thực phẩm 

trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021đối với cơ sở kinh doanh 

dịch vụ ăn uống, thức ăn vỉa hè trên địa bàn xã Ninh Sơn, đề nghị các tổ chức, cá 

nhân có liên quan tổ chức thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng 

mắc kịp thời phản ánh về Ban chỉ đạo ATTP xã Ninh Sơn để được giải quyết./. 

 

  Nơi nhận: (VBĐT) 
 - UBND thị xã Ninh Hoà;                 

 - Phòng y tế thị xã Ninh Hòa; 

 - Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã;  

 - Trạm y tế xã Ninh Sơn; 

 - Thành viên đoàn kiểm tra;   

 - Lưu: VT. 

 

 

  

  

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Ngô Bảo Quốc 


		2021-04-14T10:27:03+0700
	Việt Nam
	Ngô Bảo Quốc<nbquoc@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-04-14T10:55:54+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân xã Ninh Sơn<ninhson.nh@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




