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KẾ HOẠCH
Kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp

Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân năm 2023

Căn cứ kế hoạch số 359/KH-BCĐ ngày 26/12/2022 của Ban chỉ đạo an 
toàn thực phẩm huyện Ninh Giang về việc kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm 
Tết Nguyên Đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023; 

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 04/01/2023 của UBND xã, về 
việc thành lập đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn xã Văn Hội năm 
2023;

Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm xã Văn Hội xây dựng Kế hoạch kiểm tra 
công tác đảm bảo ATTP năm 2023 trên địa bàn xã 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 và mùa Lễ hội Xuân năm 2023, 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, 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, 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 thực trạng việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn 
thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống 
trên địa bàn xã; 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. 

- Thông qua việc kiểm tra phát hiện kịp thời, ngăn chặn, xử lý các sai phạm 
về ATTP nhằm hạn chế thấp nhất các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra;

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân về thực hiện ATTP.
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 xuân; đồng thời 
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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. Nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm 
Đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản, căn cứ mức độ vi tham mưu xử lý theo 
quy định của pháp luật.
 - Triển khai kiểm tra trước, trong, sau Tết và mùa Lễ hội Xuân 2023, bảo 
đảm đúng tiến độ theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo ATTP huyện.
 - Thông báo kịp thời trên đài truyền thanh xã về những cơ sở, hộ kinh 
doanh các sản phẩm không đảm bảo ATTP để người dân biết, lựa chọn thực 
phẩm an toàn.
 II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Đối tượng kiểm tra
1.1. Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, bếp ăn tập thể 

tại các trường học, các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn bán sẵn vỉa hè 
lòng đường, tập trung vào những cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực 
phẩm 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.

1.2. 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...

2. Nội dung kiểm tra
 - Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở, trang thiết bị dụng 
cụ và con người đối với cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm;

- Kiểm tra chất lượng, mức độ 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…Hồ sơ theo dõi về chất lượng sản phẩm, phiếu kiểm nghiệm định kỳ;

- Quy trình chế biến, lấy mẫu xét nghiệm khi cần thiết.
- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP;
- Giấy chứng nhận sức khỏe, giấy xác nhận tập huấn kiến thức ATTP đối 

với chủ cơ sở và người lao động trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm;

- Nhãn sản phẩm, hàng hóa thực phẩm;
- Nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm;
- Nguồn nước dùng cho chế biến thực phẩm;
- Bản cam kết chấp hành đầy đủ các quy định về bảo đảm ATTP .
3. Thực hiện xử lý, kiến nghị xử lý vi phạm
- 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, không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm về ghi nhãn hoặc có các vi phạm 
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khác về an toàn thực phẩm lưu thông trên thị trường, ngăn chặn hành vi 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 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 để xử lý theo quy 
định.

4. Thời gian kiểm tra
- Đợt 1: Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Từ ngày 11/01/2023 đến hết 

ngày 12/3/2023;
- Đợt 2: Tháng hành động 15/4/2023-15/5/2023;
- Đợt 3 Tết Trung Thu 2023;
- Ký cam kết thực hiện ATTP giữa Chính quyền địa phương với các hộ 

sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã.
3. Chế độ báo cáo
- Sau đợt kiểm tra, thư ký đoàn kiểm tra tổng hợp báo cáo về Ban chỉ đạo 

xã và BCĐ huyện trước ngày 10/02/2023 theo quy định.
Trên đây là kế hoạch kiểm tra công tác an toàn thực phẩm năm 2023 của 

đoàn kiểm tra ATTP xã Văn Hội. Đề nghị thành viên đoàn kiểm tra căn cứ chức 
năng nhiệm vụ thực hiện tốt nội dung kế hoạch./.

Nơi nhận:
- TT BCĐ ATTP huyện;
- TT Đảng ủy, TTHĐND xã;    (để báo cáo)
- Lãnh đạo UBND xã;
- Đoàn kiểm tra liên ngành; 
- Lưu VP-TYT.

TM. ĐOÀN KIỂM TRA   
TRƯỞNG ĐOÀN  

      PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ
     Vũ Hồng Hưng
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