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KẾ HOẠCH 

 Thanh tra, kiểm tra liên ngành về đảm bảo  

An toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2022  

 

Thực hiện kế hoạch số: 212/KH- BCĐ ngày 23 tháng 08 năm 2022 của Ban chỉ 

đạo liên ngành về VSATTP huyện Bạch Thông về việc tổ chức thanh tra, kiểm tra 

liên ngành về đảm bảo An toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2022 . 

 Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu đảm bảo chất lượng VSATTP  xã xây 

dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra dùng kÕ ho¹ch thanh tra, liên ngành về chất 

lượng VSATTP trong dịp tết trung thu năm 2022 trên địa bàn xã như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. 

1.Mục đích. 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về VSATTP, thông qua đợt thanh tra, 

kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về đảm bảo 

ATTP đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 

nước về ATTP. 

- 2. Yêu cầu. 

- Thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập chung vào những mặt hàng 

được sử dụng nhiều trong dịp Tết trung thu. trong đó chú trọng vào cơ sở có dấu 

hiệu vi phạm về VSATTP trong sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống, quảng cáo 

thực phẩm. Không gây phiền hà, khó khăn cho cơ sở. 

- Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục các quy định, các kiến thức 

về VSATTP, nâng cao nhận thức và ý thức của cộng đồng nhằm đảm bảo ATTP 

trong dịp tết Trung thu. 

- Đảm bảo triển khai các hoạt động đúng tiến độ, chỉ đạo của BCĐ liên ngành 

về VSATTP huyện Bạch Thông. 

II.ĐỐI TƯỢNG THANH KIỂM, KIỂM TRA. 

1. Đối tượng thanh tra, kiểm tra: 

- Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, tập chung vào những 

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

tết Trung thu như bánh, kẹo, rượu ,bia, nước giải khát, thịt ngũ trà...và một số cơ 

sở ăn uống. 

- Tiến hành thanh, kiểm tra đối với cơ sở do cấp xã quản lý. 



- Trong quá trình thanh, kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm, cán bộ 

y tế của trạm Y tế xã làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn pháp lệnh 

VSATTP, kiến thức ATTP và các quyết định khác của Nhà nước về VSATTP theo 

chủ cơ sở. 

2. Nội dung thanh tra, kiểm tra. 

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP. 

- Giấy chứng nhận sức khỏe, 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. 

- Điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ, con người. 

- Quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm. 

- Nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm. 

- Nguồn gốc dùng cho chế biến thực phẩm. 

3. Xử lý vi phạm: 

- Trong quá trình thanh tra, kiểm tra. Đội thanh tra, kiểm tra liên ngành khi 

phát hiện vi phạm phải tiến hành nhắc nhở, xử lý vi phạm theo các quy định của 

pháp luật. tuyệt đối không để sản phẩm không bảo đảm VSATTP không rõ nguồn 

gốc, không nhãn mác hoặc các cơ sở sản xuất kinh doanh không đủ điều kiện 

VSATTP tiếp hoạt động kiểm tra phải thực hiện các biện pháp khắc phục có hiệu 

quả. 

4. Phương pháp thanh tra, kiểm tra: 

- Đội thanh tra, kiểm tra liên ngành về đảm bảo an toàn thực phẩm xã đến các 

cơ sở nghe báo cáo việc chấp hành các quy định về đảm bảo vệ sinh ATTP của chủ 

cơ sở. 

- Kiểm tra thực tế tại cơ sở thực phẩm, kiểm tra sản phẩm. 

- Lập biên bản thanh tra, kiểm tra, biên bản vi phạm hành chính (nếu có) 

        III. THÀNH PHẦN THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM : 

1. Thành phần: 

- Đội thanh tra, kiểm tra liên ngành về quản lý chất lượng VSATTP theo 

Quyết định số 73/QĐ - UBND ngày 07/7/2022 của UBND xã Vũ Muộn. 

2. Thời gian: 

- Tiến hành kiểm tra (01 ngày) ngày 09/9/2022. Đúng 8 giờ 00 phút các thành 

viên đội thanh tra, kiểm tra liên ngành xã tập trung tại nhà văn hóa thôn tân lập để 

tiến hành đi kiểm tra. 

3. Địa điểm:  

- Tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn xã. 

(Kế hoạch này thay cho giấy mời) 



IV. Phương tiện: 

- Các thành viên trong đội kiểm tra tự túc phương tiện khi đi kiểm tra 

VSATTP các cơ sở kinh doanh trên địa bàn xã. 

V.TỔ CHỨC THỰC HIỆN : 

1. Gia đội thanh tra, kiểm tra liên ngành về quản lý chất lượng VSATTP xã 

chủ động trong công tác thanh tra, kiểm tra chuẩn bị các văn bản cần thiết đến việc 

kiểm tra để tổ chức đạt kết quả cao. 

2. Giao trạm Y tế xã: Chuẩn bị biên bản, mẫu biể tổng hợp báo báo kết quả 

hoạt động của đội kiểm tra liên ngành, báo cáo kết quả qua phòng Y tế huyện, 

(Phòng kinh tế hạ tầng huyện) về kết quả kiểm tra liên ngành nhân dịp tết trung thu 

năm 2022.  

Trên đây là kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành về chất lượng vệ sinh an 

toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2022. Yêu cầu đội thanh tra, kiểm tra 

về VSATTP xã tổ chức thực hiện./. 

 

  Nơi nhận: 
- BCĐ liên ngành VSATTP huyện; 

- TT Đảng ủy-HĐND xã; 

- Trạm y tế xã; 

- Thành viên BCĐ VSATTP xã; 

- Lưu VP; 
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CHỦ TỊCH UBND  

Đinh Như Hiếu 
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