
  
KẾ HOẠCH 

Kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm  

trong dịp Tết Trung thu năm 2021 
  

Thực hiện Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 13/9 /2021của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện Ia H’Drai về việc kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) 

trong dịp Tết Trung thu năm 2021. Đoàn kiểm tra xây dựng kế hoạch tiến hành kiểm 

tra như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích:  

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn 

thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện.  

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

trường hợp vi phạm về bảo đảm an toàn thực phẩm, hạn chế các vụ ngộ độc thực 

phẩm, góp phần làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân. 

2. Yêu cầu 

- Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh bánh kẹo, nhà phân phối thực phẩm..., trong đó chú trọng những cơ sở có 

dấu hiệu vi phạm về bảo đảm an toàn thực phẩm.  

- 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 công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; tuân thủ các quy định về phòng 

chống dịch bệnh COVID-19. 

II. Nội dung kiểm tra 

- Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010.  

- Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012.  

- Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010.  

  - Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006.  

- Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007.  

- Nghị định số 15/2008/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.  
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- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.  

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 

- Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về 

nhãn hàng hoá.  

- Thông tư số 24/2019/TT-BYT ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm.  

- Thông tư số 48/2015/TT-BYT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế 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.  

- Thông tư số 23/2018/TT-BYT ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc 

thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế.  

- Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, 

dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.  

- Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng 

hàng hóa lưu thông trên thị trường.  

- Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm Bộ 

Công Thương. 

- Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc thẩm định, chứng 

nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn.  

- Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phương thức quản lý 

điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm 

thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. 
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III. Đối tượng kiểm tra: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa 

bàn huyện Ia H’Drai. 

IV. Cơ sở pháp lý xử lý vi phạm 

- Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010.  

- Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012.  

- Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính 

và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chỉnh phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 

2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý 

vi phạm hành chính.  

- Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. 

- Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa. 

- Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. 

- Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn 

bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

- Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. 

V. Thành phần đoàn kiểm tra: Đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP của 

huyện theo Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 13/9/2021 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện Ia H’Drai về kiểm tra liên ngành ATTP trong dịp Tết Trung thu 

năm 2021 (sau đây gọi là Quyết định số 251/QĐ-UBND). 

VI. Thời gian và địa điểm kiểm tra 

 

STT Địa điểm Thời gian 

1 Xã Ia Tơi Ngày 14, 15/9/2021 

2 Xã Ia Đal Ngày 16, 17/9/2021 

3 Xã Ia Dom Ngày 20, 21/9/2021 

VII. Phương tiện:  

- Đề nghị Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện xem xét, tạo điều kiện cho đoàn  

kiểm tra mượn xe để phục vụ công tác. 

- Xăng, dầu Ban ATTP lấy từ nguồn kinh đã được UBND huyện giao tại Quyết 

định số 611/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. 

VIII. Công tác phí:  
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Các cơ quan cử người tham gia cùng Đoàn kiểm tra liên ngành chịu trách 

nhiệm thanh toán công tác phí theo quy định. 

IX. Tổ chức thực hiện 

 Các cơ quan là thành viên của Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP huyện theo 

Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 13/9/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, 

thực hiện đến khi hoàn thành nhiệm vụ./. 

Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 07/KH-ĐKT ngày 13/9/2021 về kiểm tra 

liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2021. 

 
 

  Nơi nhận : 
- UBND Huyện (B/c); 

- Chi cục ATVSTP tỉnh; 

- Thành viên Đoàn kiểm tra theo QĐ số 251; 

- Trung tâm VH-TT- DL & TT; 

- UBND các xã (P/hợp); 

- - Lưu VT, TT. BCĐ. 

TRƯỞNG ĐOÀN 
 

 

 

 

 

 

   Võ Quang Hiền 
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