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KẾ HOẠCH 

Tổ chức kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm  

dịp Rằm tháng Bảy (âm lịch) năm 2022 

 

 Căn cứ chức năng nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác An toàn thực 

phẩm năm 2022 và tình hình thực tế công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa 

bàn thành phố Cao Bằng, Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm thành phố Cao Bằng 

xây dựng kế hoạch tổ chức, kiểm tra Liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm 

trong trong dịp Rằm tháng bảy (âm lịch) năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

- Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ nhân dân trước, trong và sau  

dịp Rằm tháng bảy. 

- Tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh các loại 

thực phẩm phục vụ Rằm tháng bảy, việc nắm kiến thức an toàn vệ sinh thực 

phẩm và tự giác thực hiện ATVSTP theo quy định của pháp luật, không sử dụng 

các chất phụ gia ngoài danh mục của Bộ Y tế,… 

- Tích cực kiểm tra ngăn chặn kịp thời cơ sở kinh doanh các loại thực 

phẩm kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không có 

nguồn gốc rõ ràng. Đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý về chất lượng 

VSATTP, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về chất lượng VSATTP theo quy 

định.  

II. ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA 

Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống 

phục vụ Rằm tháng bảy; đặc biệt chú trọng các loại thực phẩm được sử dụng 

nhiều trong dịp Rằm tháng bảy như: Bún, bánh phở, các loại bánh, kẹo, rượu, 

bia, xúc xích, lạp sườn, giò chả, các loại quả … Các cơ sở cung cấp, phân phối 

thực phẩm, các chợ đầu mối, siêu thị, dịch vụ ăn uống, nhà hàng… 

III. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, KIỂM TRA 

1. Công tác tuyên truyền 

- Đưa thông điệp đến người tiêu dùng biết cách lựa chọn, sử dụng thực 

phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh, thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng. 

- Nâng cao ý thức chấp hành các điều kiện, quy định về VSATTP, đảm 

bảo chất lượng và an toàn cho người tiêu dùng. 
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- Tuyệt đối không sử dụng các chất phụ gia, chất bảo quản thực phẩm 

ngoài danh mục Bộ Y tế cho phép. 

- Không được sản xuất, chế biến, kinh doanh các loại thực phẩm, bánh 

kẹo, rượu, bia,…quá hạn sử dụng, không có nguồn gốc rõ ràng, kém chất lượng. 

2. Tổ chức kiểm tra Vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành 

phố Cao Bằng 

2.1. Nhiệm vụ của đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực 

phẩm 

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, điều 

kiện trang thiết bị, dụng cụ; điều kiện về con người. Đặc biệt chú trọng kiểm tra 

các cơ sở: sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, các nhà hàng… cụ thể như 

sau: 

- Kiểm tra Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, 

nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, phụ gia, phẩm màu…các cơ sở kinh doanh hoa 

quả  phục vụ trong ngày tết (có hóa đơn chứng từ chứng minh). 

- Nếu cần thiết lấy mẫu kiểm nghiệm. 

- Trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện vi phạm lập biên bản gửi lên cấp 

có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật và thông báo trên phương 

tiện thông tin đại chúng để người tiêu dùng cảnh giác. 

2.2. Thành phần đoàn kiểm tra 

- Phòng Y tế Thành phố                   - Trưởng đoàn. 

- Phòng kinh tế Thành phố                        - Phó trưởng đoàn.  

- Đội Quản lý thị trường số 1 Thành phố  - Thành viên 

- Trung tâm Y tế TP                  - Thành viên. 

- Công an Thành phố         - Thành viên. 

- Phóng viên Trung tâm Văn hóa và Truyền thông Thành phố. 

- Đại diện Ban Quản lý chợ Thành phố, đại diện Ban chỉ đạo VSATP các 

xã, phường tham gia dẫn đoàn kiểm tra liên ngành Thành phố đi kiểm tra tại địa 

bàn xã, phường quản lý khi đoàn liên ngành Thành phố yêu cầu.  

3. Thời gian kiểm tra 

- Kiểm tra từ ngày 08/8/2021 đến hết ngày 18/8/2022. 

- Bắt đầu từ 14 giờ 00 ngày 08/8/2022 (Đoàn kiểm tra tập trung hội ý 

phân công nhiệm vụ cho các thành viên của đoàn tại phòng Y tế Thành phố).  

- Lịch kiểm tra của đoàn thông báo cụ thể trong buổi họp hội ý đoàn        

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Y tế Thành phố 
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- Trưởng đoàn kiểm tra phân công nhiệm vụ cho các thành viên đoàn 

kiểm tra liên ngành trong đợt kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh, chế biến thực 

phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn Thành phố và đưa ra hướng xử lý các trường 

hợp vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. 

- Thực hiện kế hoạch và tổ chức triển khai công tác VSATTP trên địa bàn 

Thành Phố; hướng dẫn, đôn đốc, giám sát xã, phường thực hiện. Kiểm tra, giám 

sát việc chấp hành quy định về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ 

sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm nằm trên địa bàn Thành phố quản 

lý. 

- Chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện công 

tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, các kiến thức về vệ sinh 

an toàn thực phẩm; Quản lý việc chấp hành đăng ký quảng cáo thực phẩm của 

các cơ sở trên địa bàn theo quy định. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả ngay sau khi hết đợt kiểm tra. 

2. Phòng Kinh tế Thành phố 

- Phó trưởng đoàn kiểm tra liên ngành có trách nhiệm kiểm tra nhãn mác, 

hạn dùng, nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa thực phẩm. Đảm nhiệm công việc 

phụ trách đoàn kiểm tra liên ngành khi Trưởng đoàn đi vắng và ủy quyền. 

- Hướng dẫn kiến thức ATVSTP cho các hộ sản xuất, chế biến, kinh 

doanh thực phẩm trên địa bàn, các cơ sở kinh doanh hoa quả,…  

- Chuẩn bị các nội dung phục vụ cho đợt kiểm tra (dụng cụ, trang thiết bị, 

hóa chất phục vụ cho công tác kiểm tra, xét nghiệm thực phẩm thuộc lĩnh vực 

phòng Kinh tế quản lý). 

- Cung cấp tài liệu về ATTP thuộc lĩnh vực phòng Kinh tế quản lý cho các 

đơn vị liên quan để tuyên truyền tại cơ sở và các kênh thông tin đại chúng.  

3. Đội Quản lý thị trường số I Thành phố 

Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành có trách nhiệm kiểm tra nhãn mác, hạn 

dùng, nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa thực phẩm, phát hiện các sai phạm tham 

mưu hướng xử lý vi phạm. 

4. Trung tâm Y tế Thành phố 

- Tham gia đoàn kiểm tra ATTP Thành phố Cao Bằng. 

- Chuẩn bị các nội dung phục vụ cho đợt kiểm tra (các biên bản, dụng cụ, 

trang thiết bị, hóa chất phục vụ cho công tác kiểm tra xét nghiệm thực phẩm 

thuộc lĩnh vực Y tế quản lý ...). 

- Hướng dẫn các cơ sở thực hiện các quy định pháp luật về vệ sinh an toàn 

thực phẩm và phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm cho cộng đồng và các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố. Hướng dẫn tuyên truyền giáo 

dục về kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn 

uống trên địa bàn Thành phố. 
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- Cung cấp tài liệu về ATTP thuộc lĩnh vực Y tế quản lý cho các đơn vị 

liên quan để tuyên truyền tại cơ sở và các kênh thông tin đại chúng.  

- Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm khi cần thiết, nếu vượt quá khả năng có 

trách nhiệm lấy mẫu và gửi lên tuyến trên xét nghiệm theo quy định. 

5. Công an Thành phố 

Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành có trách nhiệm kiểm tra các thủ tục 

hành chính, kiểm tra nhãn mác, hạn dùng, nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa thực 

phẩm…đảm bảo an ninh cho đoàn kiểm tra. 

6. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông Thành phố 

- Cử phóng viên tham gia đoàn kiểm tra liên ngành để kịp thời đưa tin 

phản ánh về VSATTP trên địa bàn; 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế Thành phố, phòng Kinh tế Thành phố 

tuyên truyền giáo dục kiến thức ATTP trên hệ thống loa Truyền thanh, Truyền 

hình Thành phố. 

7. Ban quản lý Chợ Thành phố 

Cử cán bộ phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra các cơ sở kinh 

doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống tại các chợ trên địa bàn Thành phố, theo chức 

năng nhiệm vụ được giao và theo yêu cầu của đoàn kiểm tra ATTP Thành phố. 

8. Uỷ ban nhân dân các xã, phường 

- Chủ động thành lập đội kiểm tra VSATTP cấp xã, phường đi kiểm tra, 

nhắc nhở và tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục kiến thức ATVSTP cho 

các hộ sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn, theo quy định 

Pháp luật Nhà nước. 

- Ban chỉ đạo xã, phường tổng hợp báo cáo đợt kiểm tra gửi về (phòng Y 

tế đơn vị thường trực BCĐLNVSATTP Thành phố) trước ngày 18/8/2022. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác kiểm tra VSATTP trước, trong 

và sau Rằm tháng bảy năm 2022 của Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn 

thực phẩm thành phố Cao Bằng. Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, phòng, ban 

Thành phố, UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

(Kế hoạch này thay cho giấy mời) 

Nơi nhận:                                                           KT. TRƯỞNG BAN  

- Sở Y tế Cao Bằng (B/C);           PHÓ TRƯỞNG BAN TT 
- Chi cục ATVSTP tỉnh Cao Bằng (B/C); 

- TT Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố (B/C); 

- Các đơn vị, phòng ban TP; thành viên đoàn KTLN; 

- UBND các xã, phường (T/H); 

- Trang TTĐT Thành phố; 

- Lưu: VT; PYT.  

      

        PHÓ CHỦ TỊCH UBND                                                      

                        Vũ Văn Đệ 
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