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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2017 

 
 

Thực hiện kế hoạch số 902/KH-BCĐTƯVSATTP ngày 18 tháng 8 năm 

2017 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm về 

triển khai thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm (ATTP) trong dịp 

Tết Trung thu năm 2017, 

Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lập kế hoạch kiểm 

tra ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2017 v i nh ng n i dung 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, ưu tiên tập trung các 

mặt hàng thực phẩm phục vụ Tết Trung thu.  

- Thông qua hoạt đ ng kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các 

trường hợp vi phạm về ATTP, hạn chế các vụ ng  đ c 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 c ng đồng 

trong công tác bảo đảm ATTP.  

2. Yêu cầu: 

  - Phối hợp chặt chẽ gi a các ngành chức năng liên quan, tránh sự chồng 

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

  - Kiểm tra toàn diện các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu, bao 

gói chứa đựng thực phẩm và đồ chơi trẻ em trên toàn tỉnh. 

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

về ATTP. 

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG KIỂM TRA: 

1. Đối tượng kiểm tra: 
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Đối tượng kiểm tra chủ yếu là các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh 

thực phẩm, dịch vụ ăn uống, tập trung ưu tiên vào nh ng 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, nư c giải khát, thịt, sản phẩm từ thịt, trứng, sản phẩm 

từ trứng, bao gói chứa đựng thực phẩm, đồ chơi trẻ em.  

2. Nội dung kiểm tra:  

2.1. Đối v i c   ở   n  u t thực phẩm, tập trung xem xét: 

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; 

- Giấy xác nhận công bố ph  hợp v i quy định; 

- Giấy chứng nhận sức khỏe/sổ khám sức khỏe định kỳ của chủ cơ sở và 

nhân viên tiếp xúc trực tiếp v i thực phẩm;  

- Giấy xác nhận kiến thức ATTP của chủ cơ sở và nhân viên tiếp xúc trực 

tiếp v i sản phẩm; 

- Chứng minh nguồn nư c sạch trong sản xuất;  

- Kết quả kiểm nghiệm định kỳ sản phẩm; 

- Hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm hàng hóa, 

nguyên liệu, phụ gia thực phẩm; 

- Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký n i dung quảng cáo sản phẩm (nếu có); 

- Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối v i cơ sở sản xuất thực phẩm: 

 êu c u đối v i cơ sở; Trang thiết bị, dụng cụ; Thực hành của người trực tiếp 

sản xuất thực phẩm; Bảo quản, vận chuyển thực phẩm trong sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm; 

- Ghi nh n hàng hóa; 

- Lấy mẫu kiểm nghiệm về chất lượng ATTP (khi c n thiết); 

- Các quy định khác có liên quan đến an toàn thực phẩm.  

  2.2. Đối v i c   ở kinh doanh thực phẩm, tập trung xem xét: 

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (đối v i cơ sở có địa điểm cố 

định); 

- Giấy chứng nhận sức khỏe/sổ khám sức khỏe định kỳ của chủ cơ sở và 

nhân viên tiếp xúc trực tiếp v i thực phẩm;  

- Giấy xác nhận kiến thức ATTP của chủ cơ sở và nhân viên tiếp xúc trực 

tiếp v i sản phẩm; 

- Hồ sơ nguồn gốc sản phẩm thực phẩm, bao gói chứa đựng thực phẩm; 

- Điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm tại cơ sở, gồm: Điều kiện cơ sở; 

điều kiện trang thiết bị, dụng cụ; điều kiện về con người; điều kiện bảo quản 

thực phẩm; 

- Nh n sản phẩm hàng hoá; 
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- Các quy định khác của pháp luật; 

- Lấy mẫu kiểm nghiệm (khi c n thiết). 

2.4. Đối v i c   ở kinh doanh đồ ch i trẻ em: 

- Hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ; 

- Giấy chứng nhận hợp quy (bản photocopy);  

- Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm (bản photocopy); 

- Tem CR (dấu ph  hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia); 

- Lấy mẫu kiểm nghiệm (khi c n thiết). 

III. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA: 

- BCĐLNATTP các cấp lập kế hoạch kiểm tra và tiến hành kiểm tra tại 

các cơ sở thực phẩm.  

- Việc kiểm tra thực hiện theo quy định của pháp luật. Kết thúc đợt kiểm 

tra các đoàn kiểm tra tiến hành nhận xét, đánh giá việc thực hiện các quy định về 

bảo đảm ATTP, đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý. 

IV. XỬ LÝ VI PHẠM: 

  - Trong quá trình kiểm tra các đoàn kiểm tra phải kịp thời phát hiện, ngăn 

chặn, xử lý các vi phạm theo quy định. Trường hợp c n thiết, các đoàn của cấp 

trên chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm cho cấp dư i (Quản lý thị trường, Phòng Y 

tế…) nơi có cơ sở được kiểm tra để xử lý và theo dõi việc khắc phục sai phạm. 

  - Các đoàn kiểm tra, các cơ quan có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm 

xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định, tuyệt đối không để thực phẩm 

không bảo đảm an toàn, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có nh n hoặc có 

nhãn sai quy định hoặc chưa công bố hợp quy/ph  hợp quy định ATTP, các tài 

liệu, ấn phẩm quảng cáo sai được phát hiện tiếp tục lưu thông trên thị trường, 

các cơ sở thực phẩm vi phạm tiếp tục hoạt đ ng khi chưa có biện pháp khắc 

phục có hiệu quả.  

V. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN: 

1. Tổ chức đoàn kiểm tra: 

  * C p tỉnh: 01 Đoàn do Sở Công Thương chủ trì, phối hợp v i các đơn vị 

liên quan tổ chức thực hiện (xây dựng Kế hoạch kiểm tra và Quyết định kiểm tra 

ATTP). 

 - Địa bàn: 07 huyện/thành phố (riêng huyện Côn Đảo tự tổ chức triển khai 

thực hiện và báo cáo theo quy định). 

- Phương tiện: Xe Sở Công Thương. 

* C p huyện/thành phố: 

Phòng   tế tham mưu BCĐLNATTP huyện/thành phố xây dựng Kế 

hoạch kiểm tra và ban hành Quyết định kiểm tra. 



4 

 

* C p  ã, phường: 

Trạm   tế tham mưu UBND xã/phường xây dựng Kế hoạch kiểm tra và 

ban hành Quyết định kiểm tra. 

* Các Đoàn kiểm tra mời đại diện UBMTTQ c ng cấp tham gia theo 

Chương trình phối hợp vận đ ng và giám sát bảo đảm ATTP đ  được UBND 

tỉnh và UBMTTQVN tỉnh ký ngày 12/01/2017. 

2.  Thời gian thực hiện:  

Tiến hành kiểm tra từ ngày 05/9/2017 (bao gồm cả trư c, trong và sau Tết 

Trung thu). 

3. Công tác báo cáo: 

Tổng hợp báo cáo nhanh trư c ngày 30/9/2017 và báo cáo kết quả đợt 

kiểm tra trư c ngày 17/10/2017 về Sở   tế (thông qua Chi cục An toàn vệ sinh 

thực phẩm, số 446 Phạm Văn Đồng, phường Phư c Trung, thành phố Bà Rịa, 

đồng thời gửi qua Email: ccatvstpbrvt@gmail.com ) để tổng hợp và báo cáo về 

Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm Tỉnh và Trung ương (theo mẫ  báo 

cáo đí h kèm). 

4. Phư ng tiện, kinh phí thực hiện: 

- Phương tiện phục vụ cho các Đoàn kiểm tra trong khi làm nhiệm vụ do 

các đơn vị chủ trì bố trí, Trưởng đoàn chịu trách nhiệm điều đ ng. 

- Công tác phí cho cán b  tham gia đoàn do cơ quan cử cán b  tham gia tự 

bảo đảm theo quy định hiện hành. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2017 

của BCĐLNATTP tỉnh. Đề nghị các Sở, Ngành, BCĐLN ATTP huyện/thành 

phố phối hợp tổ chức thực hiện. 

Kèm theo mẫu báo cáo, Kế hoạch số 902/KH-BCĐTƯVSATTP ngày 18 

tháng 8 năm 2017 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn 

thực phẩm đăng tải trên website Sở   tế./. 

 

Nơi nhận:                                                                 KT. TRƯỞNG BAN 

- BCĐTƯVSATTP;          PHÓ TRƯỞNG BAN 

- B    tế; 

- UBND tỉnh; 

- Ông Đặng Minh Thông – PCT UBND tỉnh; 

- Sở NNPTNT; 

- Sở Công Thương; 

- UBND các huyện, TP; 

- BCĐLN ATTP tỉnh; 

- CC ATVSTP; 

- P T/TT T các huyện, TP; 

- BPCNTT S T (đăng tải trên Portal);         
- Lưu: VT, NVY.                

   GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 
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