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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm Tết Nguyên Đán  

Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân năm 2023 

 

Thực hiện Kế hoạch số 3335/KH-BCĐ ngày 19/12/2022 của Ban chỉ đạo 

liên ngành Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Cao Bằng về triển khai công tác bảo 

đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023.  

Căn cứ yêu cầu công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý 

Mão và Lễ hội Xuân 2023, Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm Thành phố 

Cao Bằng xây dựng Kế hoạch kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm Tết 

Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân năm 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Kiểm soát bảo đảm ATTP trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 

và Lễ hội Xuân 2023, đặc biệt là các sản phẩm/nhóm sản phẩm sử dụng nhiều 

trong dịp Tết Nguyên đán và trong các Lễ hội như: thịt và các sản phẩm từ thịt, 

bia, rượu, đồ uống có cồn, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo, rau, củ, quả, phụ gia 

thực phẩm... và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; kịp thời phát hiện, ngăn 

chặn, xử lý các vi phạm về ATTP, kiểm soát không để xảy ra ngộ độc thực 

phẩm, nhất là ngộ độc tập thể, ngộ độc rượu do methanol. 

- Đánh giá công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của cấp 

Thành phố, các xã, phường theo Luật an toàn thực phẩm, Nghị định số 

15/2018/NĐ-CP và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 17/CT- TTg 

ngày 13/4/2020 về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về 

ATTP trong tình hình mới. 

- Đánh giá việc chấp hành pháp luật về ATTP đối với các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống; kiểm soát và xử lý nghiêm minh hành 

vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng theo Chỉ thị số 17/CT- 

TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Chấn chỉnh hoạt động quảng cáo 

theo Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ.  

2. Yêu cầu 

- Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những mặt hàng được 

sử dụng nhiều trong dịp Têt Nguyên đán và trong các Lễ hội như thịt và các sản 

phẩm từ thịt, bia, rượu, đồ uống có cồn, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo, rau, củ, 

quả, phụ gia thực phẩm... và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Chú trọng 

kiểm soát những đầu mối sản xuất, nhập khẩu, chợ đầu mối, trung tâm thương 



2 

 

mại, siêu thị, chợ truyền thống, cơ sở giết mổ, vận chuyển thực phẩm; đồng thời 

kiểm soát chặt chẽ hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng 

không bảo đảm chất lượng, hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. 

- Trong quá trình kiểm tra kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục 

kiến thức, pháp luật về ATTP, nâng cao nhận thức và ý thức của cộng đồng 

trong bảo đảm ATTP. 

- Triển khai kiểm tra trước, trong, sau Tết và mùa Lễ hội Xuân 2023, bảo 

đảm đúng tiến độ theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo liên ngành trung ương về an 

toàn thực phấm. Hoạt động kiếm tra phải bảo đảm tuân thủ tuyệt đối về phòng 

chống dịch bệnh COVID-19.  

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG KIỂM TRA  

1. Đối tượng 

1.1 Đối tượng kiểm tra là các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập 

khẩu thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, tập trung vào 

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

trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và các Lễ Hội như thịt và các sản phấm từ 

thịt, bia, rượu, đồ uống có cồn, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo, rau, củ, quả, phụ 

gia thực phẩm... và các cơ sở dịch vụ ăn uống.  

1.2 Các Phòng: Y tế, Kinh tế Thành phố theo trách nhiệm phân công quản 

lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại Luật an toàn thực phẩm, Nghị định số 

15/2018/NĐ-CP chịu trách nhiệm chỉ đạo kiểm tra, hậu kiểm các sản phẩm, 

nhóm sản phẩm thuộc phạm vi quản lý; đồng thời chủ trì phối hợp với các ngành 

thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tiến hành kiểm tra 

công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Quý Mão và Lễ hội Xuân 

2023 trên đại bàn thành phố. 

1.3 Đối với công tác quản lý về an toàn thực phẩm: Trong quá trình kiểm tra, 

đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố sẽ làm việc, kiểm tra trực tiếp hoặc gián 

tiếp với Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm của các xã, phường qua 

việc tổng hợp gửi báo cáo để đoàn thành phố nắm bắt tình hình công tác bảo đảm 

ATTP trong dịp Tết Quý Mão và Lễ hội Xuân 2023 tại địa phương, việc triển khai 

các biện pháp quản lý an toàn thực phẩm và triển khai công tác kiểm tra tại các xã, 

phường báo cáo Ban chỉ đạo cấp thành phố và cấp tỉnh. 

2. Nội dung   

2.1. Đối với các Ban chỉ đạo và cơ quan quản lý nhà nước 

- Việc 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 

bảo đảm ATTP, kiểm tra ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội 

Xuân 2022; 
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- Việc triển khai các quy định về bảo đảm ATTP tại xã, phường. Đánh giá 

công tác quản lý đối với các sản phấm, nhóm sản phấm và trách nhiệm quản lý 

nhà nước về an toàn thực phẩm quy định tại các Phụ lục II, III, IV Nghị định số 

15/2018/NĐ-CP và quy định tại các Điều 36, 37, 38, 39, 40 Nghị định số 

15/2018/NĐ-CP. 

- 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 mới ban hành. 

- Hoạt động của các mô hình điểm ATTP, chuỗi thực phẩm an toàn theo 

điều kiện đặc thù của từng địa phương. 

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

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về ATTP; chú trọng kiểm tra về điều 

kiện của cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm; điều kiện ATTP của cơ sở kinh 

doanh dịch vụ ăn uống; chất lượng, an toàn của sản phẩm thực phẩm; nguồn 

gốc, xuất xứ; đăng ký bản công bố/tự công bố sản phẩm; ghi nhãn; quảng cáo; 

lấy mẫu kiểm nghiệm... 

3. Thành phần đoàn kiểm tra 

- Phòng Y tế Thành phố       - 01Trưởng đoàn, 01 thư ký. 

- Phòng Kinh tế Thành phố                      - 01 Phó Trưởng đoàn. 

- Đội Quản lý thị trường số 1 Thành phố - 01 Thành viên. 

- Trung tâm Y tế Thành phố               - 01 Thành viên. 

- Công an Thành phố        - 01 Thành viên. 

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

- Đại diện Ban Quản lý chợ Thành phố và các chợ trên địa bàn, đại diện 

Ban chỉ đạo VSATP các xã, phường tham gia phối hợp dẫn đoàn kiểm tra liên 

ngành Thành phố đi kiểm tra tại địa bàn xã, phường quản lý khi đoàn liên ngành 

Thành phố có yêu cầu.  

4. Thời gian kiểm tra 

- Kiểm tra từ ngày 03/01/2023 đến hết ngày 10/3/2023. 

- Bắt đầu từ 14 giờ 00 ngày 03/01/2023 (Đoàn kiểm tra tập trung hội ý 

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

tầng 4 tòa nhà UB2 trụ sở UBND Thành phố Cao Bằng).  

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

III. XỬ LÝ VI PHẠM 

1. Các căn cứ để xử lý vi phạm 

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010 

của Quốc hội khóa 12; 
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- Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 

2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 

67/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020; 

- Thông tư số 14/2011/TT-BYT ngày 01 tháng 4 năm 2011 của Bộ Y tế 

hướng dẫn lấy mẫu phục vụ thanh tra, kiểm tra về chất lượng, vệ sinh an toàn 

thực phẩm; 

- Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành Luật quảng cáo; Nghị định số 70/2021/NĐ-

CP ngày 20/7/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Quảng cáo; 

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

- Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo kiểm 

dịch thực vật; 

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

về nhãn hàng hóa; 

- Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y; 

- Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y; 

- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2017 của Chính 

phủ về kinh doanh Rượu; 

- 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 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; 

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 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 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 quy định xử 

phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; 

 - 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; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-181-2013-nd-cp-huong-dan-luat-quang-cao-213649.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-70-2021-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-181-2013-nd-cp-huong-dan-luat-quang-cao-450696.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-70-2021-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-181-2013-nd-cp-huong-dan-luat-quang-cao-450696.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-181-2013-nd-cp-huong-dan-luat-quang-cao-213649.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-48-2015-tt-byt-kiem-tra-an-toan-ve-sinh-thuc-pham-san-xuat-kinh-doanh-thuc-pham-297660.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-31-2016-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-giong-cay-trong-bao-ve-thuc-vat-2016-310703.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-43-2017-nd-cp-nhan-hang-hoa-346310.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-90-2017-nd-cp-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-thu-y-336190.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-90-2017-nd-cp-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-thu-y-336190.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-119-2017-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-tieu-chuan-do-luong-343705.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-15-2018-nd-cp-huong-dan-luat-an-toan-thuc-pham-341254.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2018-nd-cp-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-an-toan-thuc-pham-360333.aspx
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- Nghị định số 04/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ 

và kiểm dịch thực vật; 

- 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; 

- Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; 

- Nghị định 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 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 và 

Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; 

- Nghị định 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở 

hữu công nghiệp, tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt 

động Khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử; 

- Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 Nghị định xử phạt hành 

chính trong lĩnh vực chăn nuôi; 

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

quy định về hành vi, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn 

hóa và quảng cáo; 

- Nghị định số 129/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và 

quảng cáo; 

- Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 sửa đổi, bổ sung một 

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

về nhãn hàng hóa; 

- Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-BCT ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Công thương hợp nhất Nghị định sửa đổi bổ sung một số quy định về 

điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, 

vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương; 

- Thông tư số 48/2015/TT-BYT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của 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 14/2011/TT-BYT ngày 01 tháng 4 năm 2011 của Bộ Y tế 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-04-2020-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-31-2016-nd-cp-xu-phat-hanh-chinh-ve-giong-cay-trong-432431.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-31-2016-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-giong-cay-trong-bao-ve-thuc-vat-2016-310703.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-98-2020-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-hoat-dong-san-xuat-buon-ban-hang-gia-406627.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-124-2021-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-115-2018-nd-cp-va-117-2020-nd-cp-499187.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-115-2018-nd-cp-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-an-toan-thuc-pham-360333.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-117-2020-nd-cp-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-y-te-398159.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-126-2021-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-so-huu-cong-nghiep-499367.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-14-2021-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-chan-nuoi-466330.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-38-2021-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-van-hoa-quang-cao-469165.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/so-huu-tri-tue/nghi-dinh-129-2021-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-du-lich-482326.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-111-2021-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-43-2017-nd-cp-497099.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-43-2017-nd-cp-nhan-hang-hoa-346310.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/van-ban-hop-nhat-18-vbhn-bct-2020-nghi-dinh-dieu-kien-kinh-doanh-hoa-chat-vat-lieu-no-cong-nghiep-439130.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-48-2015-tt-byt-kiem-tra-an-toan-ve-sinh-thuc-pham-san-xuat-kinh-doanh-thuc-pham-297660.aspx
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hướng dẫn lấy mẫu phục vụ thanh tra, kiểm tra về chất lượng, vệ sinh an toàn 

thực phẩm; 

- Thông tư số 23/2018/TT-BYT ngày 14 tháng 9 năm 2018 của 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 18/2019/TT-BYT ngày 17/7/2019 của Bộ Y tế hướng dẫn thực 

hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe; 

- Thông tư 25/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ Y tế quy định truy 

xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế; 

- Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của 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 12/2017/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2017 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 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2018 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 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; 

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

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

Thương; 

- Thông tư 13/2020/TT-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Bộ Công 

Thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; 

- Thông tư số 10/2021/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Y tế 

ban hành Thông tư quy định Danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe; 

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

 2. Thực hiện xử lý vi phạm 

- Đoàn kiểm tra, hậu kiểm khi phát hiện vi phạm phải xử lý theo đúng quy 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-23-2018-tt-byt-thu-hoi-xu-ly-thuc-pham-khong-bao-dam-an-toan-thuoc-tham-quyen-bo-y-te-394848.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-18-2019-tt-byt-huong-dan-thuc-hanh-san-xuat-tot-thuc-pham-bao-ve-suc-khoe-419173.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-25-2019-tt-byt-quy-dinh-ve-truy-xuat-nguon-goc-san-pham-thuc-pham-thuoc-quan-ly-bo-y-te-423280.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-26-2012-tt-bkhcn-kiem-tra-nha-nuoc-chat-luong-hang-hoa-luu-thong-162859.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-12-2017-tt-bkhcn-sua-doi-thong-tu-26-2012-tt-bkhcn-kiem-tra-chat-luong-hang-hoa-370546.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-26-2012-tt-bkhcn-kiem-tra-nha-nuoc-chat-luong-hang-hoa-luu-thong-162859.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-38-2018-tt-bnnptnt-tham-dinh-co-so-san-xuat-thuc-pham-nong-lam-an-toan-thuc-pham-406512.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-17-2018-tt-bnnptnt-bao-dam-an-toan-thuc-pham-co-so-san-xuat-nong-lam-thuy-san-402848.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-43-2018-tt-bct-quan-ly-an-toan-thuc-pham-thuoc-trach-nhiem-cua-bo-cong-thuong-400848.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-13-2020-tt-bct-sua-doi-quy-dinh-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-445510.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-10-2021-tt-byt-danh-muc-chat-cam-su-dung-san-xuat-thuc-pham-bao-ve-suc-khoe-481014.aspx
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định của pháp luật, tuyệt đối không để các sản phẩm không bảo đảm ATTP, 

hàng giả, không rõ nguồn gốc, vi phạm về ghi nhãn hoặc có các vi phạm khác về 

ATTP lưu thông trên thị trường; ngăn chặn hành vi quảng cáo thực phẩm vi 

phạm; không để các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, 

thức ăn đường phố không bảo đảm ATTP tiếp tục hoạt động khi chưa thực hiện 

các biện pháp khắc phục hậu quả. 

- Trong quá trình kiểm tra, hậu kiểm căn cứ vào tính chất vụ việc và thẩm 

quyền để xử lý hoặc chuyển hồ sơ vụ vi phạm cho cơ quan chức năng nơi có cơ 

sở được kiểm tra đóng trên địa bàn để xử lý theo quy định. 

III. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Nhiệm vụ đoàn kiểm tra liên ngành 

- Xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân vi phạm quy định về ghi nhãn, quảng 

cáo thực phẩm. Áp dụng các biện pháp đình chỉ hoạt động của cơ sở sản xuất, 

chế biến, kinh doanh vi phạm quy định về ATTP, khắc phục có hiệu quả; tịch 

thu tang vật, thu hồi, tiêu hủy sản phẩm vi phạm về ATTP. 

- Các cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực ATTP đoàn kiểm tra tham 

mưu hồ sơ cho Chủ tịch UBND Thành phố ra Quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính về an toàn thực phẩm theo đúng quy định của pháp luật.  

2. Lấy mẫu kiểm nghiệm 

- Việc lấy mẫu và chỉ định chỉ tiêu kiểm nghiệm do Trưởng đoàn quyết định 

trên cơ sở căn cứ tình hình thực tế nguy cơ mất ATTP tại nơi được kiểm tra. 

- Mẫu kiểm nghiệm mẫu do Trung tâm Y tế thành phố bảo đảm. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Ban chỉ đạo Vệ sinh an toàn thực phẩm Thành phố 

 - Chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm VSATTP trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân năm 2023, thực hiện đảm bảo đúng theo 

nội dung Kế hoạch. 

 - Ban hành Quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an 

toàn thực phẩm năm 2023. 

2. Văn phòng HĐND&UBND Thành phố 

 - Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị các nội dung phục vụ công 

tác kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo xe ô tô và xăng 

xe cho đoàn kiểm tra liên ngành Vệ sinh an toàn thực phẩm Thành phố để đoàn 

kiểm tra liên ngành thực hiện nhiệm vụ trong dịp trước, trong, sau Tết Nguyên 

đán Quý Mão và mùa Lễ hội xuân năm 2023 trên địa bàn thành phố Cao Bằng. 

 - Chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất khi làm việc với đoàn kiểm tra 

liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Cao Bằng. 
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 3. Phòng Y tế Thành phố 

- Trưởng đoàn chủ trì phụ trách Đoàn kiểm tra liên ngành phân công 

nhiệm vụ cho các thành viên trong đoàn, kiểm tra và đưa ra hướng xử lý các 

trường hợp vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, giải quyết các phát sinh 

đột xuất về ATTP trên địa bàn thành phố. 

- Phối hợp với, Trung tâm Y tế thành phố chỉ đạo thực hiện Kế hoạch và 

tổ chức triển khai công tác VSATTP trên địa bàn thành phố; hướng dẫn, đôn 

đốc, các Trạm Y tế xã, phường thực hiện về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, 

kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về điều kiện vệ sinh an toàn thực 

phẩm của các cơ sở kinh doanh thực phẩm, thức ăn đường phố trên địa bàn 

Thành phố. 

- Phối hợp với các các đơn vị, phòng, ban, cơ quan liên quan thành phố 

thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, các kiến 

thức về chất lượng 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. 

- Chuẩn bị tài liệu và các nội dung liên quan phục vụ cho đợt kiểm tra liên 

ngành VSATTP thành phố (mẫu biên bản). 

- Tiến hành lập biên bản khi đoàn tiến hành kiểm tra; Tham mưu UBND 

Thành phố ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.  

- Thư ký tổng hợp báo cáo kết quả cho Ban Chỉ đạo ngay sau khi kết thúc 

đợt kiểm tra.  

 4. Phòng Kinh tế Thành phố  

- Phó Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành, có trách nhiệm phụ trách Đoàn 

kiểm tra, đảm nhiệm công việc của Trưởng đoàn, khi Trưởng đoàn đi vắng và 

được Trưởng đoàn uỷ quyền, kiểm tra nhãn mác, hạn dùng, nguồn gốc xuất xứ 

của hàng hóa thực phẩm.  

- Chuẩn bị tài liệu và các nội dung liên quan phục vụ cho đợt kiểm tra liên 

ngành VSATTP Thành phố (mẫu biên bản). 

- Phổ biến, hướng dẫn cho các hộ sản xuất, chế biến, kinh doanh thực 

phẩm trên địa bàn và người tiêu dùng các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP 

thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.  

- Cung cấp tài liệu về ATTP thuộc lĩnh vực Nông nghiệp, Công thương 

quản lý cho các đơn vị liên quan để tuyên truyền tại cơ sở và các kênh thông tin 

đại chúng.  

 5. Đội Quản lý thị trường số 1 Thành phố  

Cử cán bộ tham gia kiểm tra đoàn liên ngành, chịu trách nhiệm kiểm tra 

giấy tờ, hóa đơn nhập hàng, nhãn mác, hạn dùng, nguồn gốc xuất xứ của hàng 
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hóa thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm…., phát hiện 

các hành vi vi phạm, tham mưu cho Trưởng đoàn hướng xử lý vi phạm.  

6. Trung tâm Y tế Thành phố  

- Cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành ATVSTP thành phố Cao Bằng. 

- Chỉ đạo các trạm Y tế tham mưu cho UBND các xã, phường hướng dẫn 

các cơ sở thực hiện các quy định pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm và tăng 

cường truyền thông, 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.   

- Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tăng cường công tác 

truyền thông, phổ biến các quy định của pháp luật, các kiến thức về vệ sinh an 

toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường.  

- Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm khi cần thiết và ghi biên bản lấy mẫu 

thực phẩm, phụ gia thực phẩm, nguyên liệu dùng trong chế biến kinh doanh thực 

phẩm, nếu vượt quá khả năng có trách nhiệm lấy mẫu và gửi lên tuyến trên xét 

nghiệm theo quy định. 

- Đảm bảo các điều kiện trang thiết bị, hóa chất phục vụ việc lấy mẫu thực 

phẩm để xét nghiệm và chuẩn bị biên bản lấy mẫu xét nghiệm. 

- Bảo quản và lưu mẫu xét nghiệm theo đúng quy định; Bàn giao mẫu cho 

đơn vị để lấy mẫu xét nghiệm phân tích các chỉ tiêu phục vụ quá trình kiểm tra. 

- Giám sát việc lấy mẫu nước, nước thải của cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. 

- Giám sát nhắc nhở các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống tại chợ ẩm thực 

cam kết VSATTP không để xảy ra ngộ độc thực phẩm. 

- 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.  

7. Công an Thành phố  

- Cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành có trách nhiệm kiểm tra 

thủ tục hành chính, nhãn mác, hạn dùng, nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa thực 

phẩm, hàng giả, hàng kém chất lượng…., phát hiện các vi phạm về an toàn thực 

phẩm đề xuất với Trưởng đoàn để có hướng xử lý.  

- Chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh cho đoàn kiểm tra. 

8. 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 tăng 

cường thời lượng tuyên truyền giáo dục kiến thức ATTP trên hệ thống loa 

Truyền thanh, Truyền hình trên địa bàn thành phố. 
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9. Ban quản lý các Chợ thành phố 

- Cử cán bộ phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố, kiểm tra 

các cơ sở kinh doanh các mặt hàng lĩnh vực thực phẩm, dịch vụ ăn uống tại các 

chợ trên địa bàn thành phố theo yêu cầu của đoàn kiểm tra liên ngành thành phố. 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế Thành phố tuyên truyền giáo dục kiến thức 

ATTP trên hệ thống loa Truyền thanh tại các chợ trên địa bàn thành phố. 

10. Uỷ ban nhân dân các xã, phường 

- Căn cứ Kế hoạch của UBND thành phố và tình hình thực tế của địa 

phương, chỉ đạo Ban chỉ đạo VSATTP xã, phường chủ động xây dựng Kế hoạch 

và thành lập đoàn kiểm tra của xã, phường, chủ động kiểm tra về ATTP trên địa 

bàn theo phân cấp. 

- Kiểm tra rà soát, thống kê danh sách các hộ kinh doanh bánh, kẹo, mứt, 

hoa quả, rượu, bia..., dịch vụ ăn uống, giải khát, thức ăn đường phố đảm bảo 

tuân thủ về các thủ tục hành chính, kiến thức vệ sinh ATTP, đảm bảo vệ sinh 

môi trường nơi chế biến... theo quy định của pháp luật. 

- Chỉ đạo các Trạm Y tế xã, phường hướng dẫn các cơ sở thực hiện các 

quy định pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm và tuyên truyền, phổ biến kiến 

thức về an toàn thực phẩm cho các cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố và 

cộng đồng trên địa bàn.  

- Chú ý kiểm tra nhắc nhở, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm hành chính về 

ATTP, các quán bán đồ ăn nhanh, dịch vụ ăn uống, giải khát tại căng tin trong 

trường và cổng các trường học. 

- Tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của 

pháp luật, hướng dẫn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho Nhân dân trên 

địa bàn quản lý.  

- Tăng cường tuyên truyền các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, 

dịch vụ ăn uống, giải khát thực hiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm lây lan qua đường ăn uống, thực phẩm. 

- UBND phường Hợp Giang thường xuyên giám sát chặt chẽ các hộ kinh 

doanh dịch vụ ăn uống tại chợ ẩm thực và khu vực phố đi bộ Kim đồng, thực 

hiện cam kết không để xảy ra ngộ độc thực phẩm. 

V. TỔNG HỢP BÁO CÁO KẾT QUẢ 

 Kết thúc đợt kiểm tra các đoàn kiểm tra tổng hợp Báo cáo kết quả về Ban 

chỉ đạo liên ngành VSATTP thành phố qua phòng Y tế Thành phố: Cơ quan 

thường trực Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP Thành phố qua hệ thống 

thông tin điều hành ioffice phòng Y tế Thành phố (Điện thoại: 02063851907, 

DĐ: 0915620168) theo quy định từng đợt cụ thể:  
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 1. Báo cáo lần 1: Trước ngày 05/01/2023 các xã, phường và Đoàn kiểm 

tra liên ngành thành phố báo cáo nhanh tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch 

trước Tết Quý Mão 2023 theo Mẫu 2 của Phụ lục kèm theo Kế hoạch này. 

 2. Báo cáo lần 2: Trước ngày 10/02/2023 các xã, phường và Đoàn kiểm 

tra liên ngành thành phố báo cáo công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết 

Nguyên đán Quý Mão 2023 theo Mẫu 1 của Phụ lục kèm theo Kế hoạch này. 

 3. Báo cáo lần 3: Trước ngày 08/3/2023 các xã, phường và Đoàn kiểm tra 

liên ngành Thành phố báo cáo công tác bảo đảm an toàn thực phẩm mùa lễ hội 

Xuân Quý Mão 2023 theo Mẫu 1 của Phụ lục kèm theo Kế hoạch này. 

 VI. KINH PHÍ, PHƯƠNG TIỆN 

 1. Phương tiện phục vụ đoàn kiểm tra liên ngành Thành phố 

 Sử dụng xe ô tô và xăng xe của Ủy ban nhân dân Thành phố Cao Bằng 

hoặc trưng dụng xe ô tô cá nhân của các đơn vị tham gia đợt kiểm tra liên ngành 

VSATTP Thành phố Cao Bằng. 

 2. Kinh phí  

 Sử dụng ngân sách nhà Nước thực hiện theo quy định hiện hành. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra liên ngành Vệ sinh an toàn thực phẩm 

trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội xuân năm 2023 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./. 

 
Nơi nhận:                                             -  

- UBND tỉnh Cao Bằng; 

- Sở Y tế Cao Bằng;  

- Sở Nông nghiệp &PTNT Cao Bằng; 

- Sở Công thương Cao Bằng;                                                                                
- Chi cục ATVSTP Cao Bằng; 

- TT Thành ủy, TTHĐND, UBMTTQ Thành phố; 

- Chủ tịch và các PCT UBND Thành phố; 

- Các đơn vị, phòng ban, đoàn thể Thành phố; 

- Chủ tịch UBND các xã, phường (T/H); 

- Các thành viên đoàn kiểm tra (T/H); 

- Cổng TTĐT Thành phố; 

- Lưu: VT, PYT.           

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN TT 

 

 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

Vũ Văn Đệ 
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