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UBND TỈNH CAO BẰNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                 Số:         /KH-SNN Cao Bằng, ngày       tháng 04 năm 2022 
 

 

KẾ HOẠCH  

Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022 

 

Thực hiện kế hoạch số 727/KH-BCĐ ngày 30/3/2022 của Ban chỉ đạo liên 

ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Cao Bằng  về việc triển khai “Tháng hành 

động vì an toàn thực phẩm” năm 2022. 

Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng xây dựng Kế 

hoạchtriển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Kiểm tra, đánh giá việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” 

năm 2022 của các cấp, các ngành theo chủ đề “Tiếp tục nâng cao vai trò, trách 

nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong 

tình hình mới”. 

- Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ở các cấp, 

thông qua hoạt động kiểm tra, hậu kiểm tra kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các 

trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm. 

- Thông qua đợt kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những bất cập, yếu 

kém trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; Đồng thời phát hiện, 

ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm trên địa bàn quản lý; Đề xuất các giải 

pháp nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý. 

2. Yêu cầu: 

- 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 đảm bảo an toàn thực phẩm. 

- Triển khai kiểm tra “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022 bảo đảm 

đúng tiến độ theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Thông qua công tác kiểm tra, hậu kiểm phối hợp tuyên truyền chính sách, 

pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành: Nghị định số 
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15/2018/NĐ-CP; Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; Nghị định số 

124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG KIỂM TRA: 

1. Đối tượng kiểm tra: 

- Ban Chỉ đạo Liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm huyện. 

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện (Ban Chỉ 

đạo Liên ngành VSATTP huyện lựa chọn cơ sở và phối hợp với Đoàn kiểm tra 

của tỉnh để kiểm tra thực tế). 

2. Địa điểm kiểm tra: 

Các huyện: Trùng Khánh, Quảng Hòa, Hạ Lang. 

3. Thời gian kiểm tra: Từ ngày 09 - 11/5/2022, cụ thể: 

- Huyện Trùng Khánh:  8h00 Ngày 09/5/2022. 

- Huyện Hạ Lang:   8h00 Ngày 10/5/2022. 

- Huyện Quảng Hòa:  8h00 Ngày 11/5/2022. 

4. Nội dung kiểm tra: 

4.1. Công tác quản lý về an toàn thực phẩm tại địa phương: 

- Tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm 

các cấp. 

- Công tác chỉ đạo, xây dựng ban hành kế hoạch và triển khai công tác đảm 

bảo ATTP, công tác kiểm tra ATTP trong “Tháng hành động vì an toàn thực 

phẩm” năm 2022 tại địa phương. 

- Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp 

luật và phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật: Chỉ thị 34/CT-TTg ngày 

11/12/2014; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 9/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 

tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP; Chỉ thị số 17/CT-TTG 

ngày13/4/2020của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà 

nước về ATTP trong tình hình mới, bao gồm:  

+  Trách nhiệm của chính quyền các cấp trong việc đảm bảo ATTP trên địa 

bàn quản lý. 
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+ Việc tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh ATTP các cấp. 

+ Việc lập Kế hoạch và triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” 

năm 2022. 

+ Việc triển khai các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm tại địa 

phương. 

- Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp 

luật và kiến thức về an toàn thực phẩm tại từng địa phương. 

- Việc triển khai công tác kiểm tra về an toàn thực phẩm. 

4.2. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm: 

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (đối với những cơ sở thuộc 

diện phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP). 

- Giấy chứng nhận sức khỏe, xác nhận kiến thức ATTP của chủ cơ sở và 

người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

- Giấy cam kết sản xuất thực phẩm an toàn (đối với cơ sở sản xuất ban đầu 

nhỏ lẻ). 

- Việc thực hiện các quy định về tự công bố sản phảm đối với những sản 

phẩm/đăng ký bản công bố sản phẩm, phiếu kết quả kiểm nghiệm và các hồ sơ, 

tài liệu pháp lý quy định tại Chương II và Chương III Nghị định số 15/2008/NĐ-

CP ngày 02/02/2018. 

- Nhãn sản phẩm thực phẩm đối với những sản phẩm thuộc diện phải ghi nhãn. 

- Về quảng cáo đối với các nhóm thực phẩm phải đăng ký nội dung trước 

khi thực hiện quảng cáo quy định tại điều 26 Nghị định số 15/2008/NĐ-CP ngày 

02/02/2018. 

- Điều kiện đảm  bảo ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, thực 

phẩm; điều kiện về trang thiết bị, dụng cụ, con người được quy định tại Luật An 

toàn thực phẩm và các Thông tư của các Bộ: Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Bộ Công Thương. 

- Truy xuất nguồn gốc thực phẩm thực hiện thao quy định tại Chương XI 

Nghị định số 15/2008/NĐ-CP ngày 02/02/2018. 

- Lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu ATTP theo quy định khi cần thiết. 

III. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN: 
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1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

Thành lập đoàn Thanh tra, kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm 

trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”  năm 2022, gồm các thành phần: 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Trưởng đoàn. 

- Các thành viên đoàn kiểm tra gồm: Công an tỉnh; Sở Công Thương; Cục 

Quản lý thị trường; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. 

2. Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh An toàn thực phẩm huyện 

- Báo cáo bằng văn bản tình hình, kết quả triển khai thực hiện công tác đảm 

bảo an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 

2022 trên địa bàn quản lý. 

- Lựa chọn các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ăn uống trên địa bàn 

quản lý để kiểm tra. 

- Phối hợp đi kiểm tra thực tế cùng đoàn kiểm tra của tỉnh. 

- Chỉ đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện tham gia Đoàn để đưa tin 

và tuyên truyền. 

3. Phương tiện sử dụng: 

Xe ôtô của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

4. Kinh phí thực hiện: 

- Thực hiện theo chế độ hiện hành. 

- Đơn vị cử công chức tham gia thành viên đoàn kiểm tra chịu trách nhiệm 

thanh toán công tác phí và các chế độ khác theo quy định hiện hành. 

Kế hoạch này thay cho giấy mời./. 

Nơi nhận: 

- BCĐ liên ngành VSATTP tỉnh (B/c); 

- UBND các huyện: TK, HL, QH; 

- Công An tỉnh; 

- Cục Quản lý thị trường; 

- Sở Y tế; 

- Ban giám đốc Sở; 

- Thành viên đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh; 

- Lưu VT, QLCL. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Sỹ Hành 
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