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UBND QUẬN CẨM LỆ 

BAN CHỈ ĐẠO LIÊN NGÀNH VỀ 

VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM 

Số:          /KH-BCĐ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Cẩm Lệ, ngày      tháng     năm 2019 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm 

trên địa bàn quận Cẩm Lệ năm 2019 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 875/KH-BQLATTP ngày 30 tháng 11 năm 2018 

của Ban Quản lý an toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng về triển khai công tác 

thanh tra về an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2019. Ban chỉ đạo liên ngành về Vệ 

sinh an toàn thực phẩm quận Cẩm Lệ xây dựng Kế hoạch triển khai công tác 

kiểm tra về ATTP năm 2019 trên địa bàn quận như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra theo hướng tăng cường kiểm tra theo 

chuyên đề. Nội dung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh 

vực quan trọng, những sản phẩm có mối nguy cơ gây mất ATTP được xã hội 

quan tâm, bức xúc trong xã hội, các vi phạm pháp luật về ATTP phải được ngăn 

chặng và xử lý kịp thời, đồng thời thông qua công tác kiểm tra làm tốt công tác 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATTP để nâng cao ý thức tuân thủ 

pháp luật  về ATTP. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về ATTP, thông qua hoạt động 

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

hạn chế ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.  

- Đánh giá thực trạng việc đảm bảo ATTP của các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh, bảo quản, vận chuyển thực phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 

kinh doanh thức ăn đường phố (gọi chung là cơ sở thực phẩm),  

- Đánh giá thực trạng về ATTP đối với một số nhóm hàng thực phẩm lưu 

thông trên thị trường nhằm phát hiện và cảnh báo mối nguy mất ATTP. 

- Thông qua việc kiểm tra tại các cơ sở thực phẩm, đánh giá công tác quản 

lý của các cơ quan nhà nước được giao chức năng quản lý về ATTP, đặc biệt là 

việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 

2. Yêu cầu 

- Kiểm tra toàn diện việc thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo 

ATTP của các cơ sở thực phẩm. 

- Bảo đảm kiểm soát ATTP thường xuyên, liên tục trong năm, tránh triển 

khai phong trào; làm tốt công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp nhằm không 
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gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp và người dân sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm. 

- Phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng liên quan, tăng cường phối 

hợp liên ngành từ quận đến phường để đảm bảo đoàn kiểm tra đủ mạnh nhằm 

kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về ATTP theo quy 

định của pháp luật; tránh chồng chéo hoặc bỏ sót đối tượng kiểm tra và nâng cao 

hiệu lực quản lý. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Triển khai các đợt kiểm tra năm 2019 

a) Tuyến quận 

- Quý I năm 2019: Tổ chức đợt kiểm tra ATTP Tháng cao điểm về ATTP 

dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân năm 2019. Tập trung kiểm tra 

các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các cơ sở sản xuất rau, củ, quả, các nông 

sản thực phẩm, các cơ sở sản xuất rượu thủ công. 

- Quý II năm 2019: Tổ chức kiểm tra ATTP trong Tháng hành động quốc 

gia về an toàn thực phẩm năm 2019. Tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất chế 

biến; kinh doanh dịch vụ ăn uống gồm: Quán ăn cố định, suất ăn công nghiệp, 

bếp ăn tập thể, căng tin trường học, bệnh viện. 

- Quý III năm 2019: Kiểm tra ATTP trong dịp Tết Trung thu. Tập trung 

kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh mỳ, bánh ngọt, bánh trung thu; các 

cơ sở sản xuất dầu thực vật, sản phẩm chế biến từ bột, tinh bột; các cơ sở sản 

xuất kinh doanh động vật, sản phẩm động vật. 

- Phối hợp các phường triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh mùa 

hè; tập trung các cơ sở quán ăn cố định và thức ăn đường phố. 

- Quý IV năm 2019: Tập trung kiểm tra ATTP các cơ sở thực phẩm mới 

phát sinh, các cơ sở vi phạm trong năm nhằm khắc phục những vi phạm trước 

đó.  

Ngoài các đợt kiểm tra nêu trên các Đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP tổ 

chức kiểm tra đột xuất theo phản ảnh, khiếu nại của tổ chức cá nhân yêu cầu 

hoặc theo chỉ đạo của cấp trên.Trong quá trình kiểm tra đoàn sẽ lấy mẫu kiểm 

nghiệm, đánh giá các chỉ tiêu theo qui định của pháp luật. 

b) Tuyến phường 

Căn cứ Kế hoạch của Ban chỉ đạo liên ngành về Vệ sinh an toàn thực 

phẩm quận Cẩm Lệ, tùy theo tình hình thực tế tại địa phương, UBND các 

phường xây dựng Kế hoạch kiểm tra ATTP năm 2019 trên địa bàn phường theo 

phân cấp quản lý cho phù hợp. 

2. Trọng tâm của hoạt động kiểm tra 

a)  Kiểm tra đảm bảo chất lượng thực phẩm:  
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- Tập trung kiểm soát chất lượng thực phẩm các khâu: Nguồn gốc nguyên 

liệu, vận chuyển, bảo quản, quá trình sản xuất, chế biến, lưu thông trên thị 

trường; việc sử dụng chất cấm trong chế biến thực phẩm, trong chăn nuôi; kiểm 

soát thực phẩm là hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hết hạn sử dụng, nhập 

lậu. 

- Tăng cường lấy mẫu và kiểm nghiệm khi thực phẩm có dấu hiệu không 

đảm bảo ATTP. 

b) Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

- Cống bố tiêu chuẩn sản phẩm theo quy định. 

- Ghi nhãn thực phẩm theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP 

ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa. 

- Điều kiện bảo đảm ATTP trong sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh, 

bảo quản, vận chuyển thực phẩm theo quy định của Luật An toàn thực phẩm và 

các Thông tư, Nghị định liên quan. 

-  Chất lượng của sản phẩm thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ 

chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm so với tiêu 

chuẩn đã công bố. 

c) Đối với cơ sở dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố 

Tập trung kiểm tra việc chấp hành các quy định về đảm bảo ATTP đối với 

các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống theo quy định của Luật An toàn thực 

phẩm, Nghị định hướng dẫn, Thông tư số 30/2012/TT-BYT ngày 05/12/2012 

của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở 

kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố và Thông tư số 47/2014/TT-

BYT ngày 11/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn quản lý an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở dịch vụ ăn uống. Thông tư số 48/2015/TT-BYT ngày 

1/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định hoạt động kiểm tra ATTP trong sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế. Chú trọng kiểm 

soát bảo đảm ATTP tại các bếp ăn tập thể và các cơ sở cung cấp suất ăn sẵn. 

d) Đối với cơ quan quản lý nhà nước về ATTP 

Kiểm tra trách nhiệm quản lý nhà nước của các phòng, ban liên quan và 

UBND các phường, tập trung các nội dung: Việc triển khai công tác đảm bảo 

ATTP theo chức năng, nhiệm vụ; việc cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện ATTP; công tác thông tin giáo dục truyền thông, giáo dục, tuyền thông 

về ATTP; công tác kiểm tra, xử lý vi phạm. 

e) Xử lý vi phạm 

- Các đoàn kiểm tra khi phát hiện vị phạm phải xử lý theo đúng quy định 

của pháp luật, tuyệt đối không để thực phẩm không đảm bảo ATTP, không rõ 

nguồn gốc xuất xứ, nhập lậu lưu thông trên thị trường. 

- Căn cứ pháp lý để xử lý vi phạm: 
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+ Luật an toàn thực phẩm năm 2010; 

+ Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; 

+ Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính về an toàn thực phẩm; 

+ Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ về xử phạt 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại, sản xuất, buôn bán hàng 

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

+ Các Nghị định khác của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan.  

III. BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA 

1. Phòng Y tế chủ trì phối hợp với các phòng ban liên quan và UBND các 

phường, tham mưu cho Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm 

quận tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra gửi Ban Quản lý An toàn thực phẩm 

thành phố. 

2. Các mốc thời gian báo cáo 

- Đối với các đợt kiểm tra trong Tháng cao điểm về ATTP, Tháng hành 

động Quốc gia về ATTP, Tết trung thu và các đợt kiểm tra đột xuất, các phòng 

ban liên quan và UBND các phường gửi báo cáo về phòng Y tế theo thời gian 

quy định trong Kế hoạch chi tiết triển khai kiểm tra của từng đợt. 

- Báo cáo 6 tháng: Trước ngày 10/6/2019. 

- Báo cáo năm: Trước ngày 10/12/2019. 

IV. NGUỒN KINH PHÍ 

Kinh phí phục vụ cho công tác về an toàn thực phẩm do ngân sách ở địa 

phương đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh 

phí hợp pháp khác. Việc sử dụng kinh phí thực hiện theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác kiểm tra về an toàn thực phẩm 

năm 2019 của Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm quận Cẩm 

Lệ, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                                     TRƯỞNG BAN  
- VP quận ủy;                                                                               

- VP HĐND & UBND quận;  

- UBMTTQVN quận; 

- Trung tâm Y tế Cẩm Lệ;    

- Các Ban ngành, đoàn thể; 

- Các thành viên BCĐ;              

- UBND 6 phường;                         CHỦ TỊCH UBND QUẬN 

- Lưu: VT, PYT.                                                                                      Lê Văn Sơn                   
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