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KẾ HOẠCH 

Bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2022 

  
Căn cứ Kế hoạch số 69/KH-BCĐ ngày 12/8/2022 của Ban Chỉ đạo (BCĐ) 

liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh về việc bảo đảm an toàn thực phẩm 

trong dịp Tết Trung thu năm 2022; BCĐ liên ngành về vệ sinh an toàn thực 

phẩm (VSATTP) thành phố xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm 

trong dịp Tết Trung thu năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng trong công tác đảm bảo an toàn thực 

phẩm. 

- Tăng cường kiểm tra, đánh giá thực trạng việc chấp hành các quy định 

của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) của các cơ sở sản xuất, chế 

biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn, tập trung ưu tiên các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh bánh kẹo, nước giải khát, trái cây. 

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

trường hợp vi phạm về ATTP, hạn chế các vụ ngộ độc thực phẩm và các bệnh 

truyền qua thực phẩm. 

2. Yêu cầu 

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến các kiến thức, quy định của pháp luật 

về bảo đảm ATTP; cũng như các kiến thức trong lựa chọn, chế biến, bảo quản, 

sử dụng thực phẩm an toàn. 

- Hoạt động kiểm tra, giám sát thực hiện theo đúng quy định, trình tự, 

tránh chồng chéo. Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện, 

ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm về ATTP và thông tin, cảnh báo đến 

người tiêu dùng về các cơ sở thực phẩm, sản phẩm thực phẩm không bảo đảm 

ATTP. 

- Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và 

bệnh truyền qua thực phẩm. Xử lý kịp thời khi có sự cố an toàn thực phẩm hoặc 

ngộ độc thực phẩm xảy ra.  
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II. NỘI DUNG 

1. Công tác tuyên truyền 

1.1. Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm 

Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về ATTP như điều kiện cơ 

sở, trang thiết bị dụng cụ; yêu cầu về kiến thức, thực hành của người trực tiếp 

tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm; quy định về nguồn gốc nguyên liệu, 

thực phẩm; quy định về đăng ký bản công bố sản phẩm, tự công bố sản phẩm; sử 

dụng phẩm màu, hương liệu, phụ gia; bao bì chứa đựng thực phẩm và ghi nhãn 

sản phẩm. 

1.2.  Đối với người tiêu dùng 

Hướng dẫn việc lựa chọn, chế biến, bảo quản và sử dụng thực phẩm an 

toàn; chỉ mua sử dụng thực phẩm, phụ gia thực phẩm có nhãn mác đầy đủ, 

nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không sử dụng phụ gia thực phẩm ngoài danh mục 

hoặc không đúng đối tượng, liều lượng theo quy định. Lưu ý kiểm tra nguồn gốc 

xuất xứ và hạn sử dụng khi mua sản phẩm thực phẩm qua hình thức trực tuyến. 

2. Công tác kiểm tra 

2.1. Đối tượng kiểm tra 

Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, tập trung 

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

nhiều trong dịp Tết Trung thu như: Bánh, mứt, kẹo, bia, rượu, nước giải khát, 

thịt, sản phẩm từ thịt, trái cây; các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn 

đường phố… 

2.2. Nội dung kiểm tra 

2.2.1. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, tập trung 

kiểm tra các nội dung: 

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

cấp giấy); đăng ký bản công bố sản phẩm/tự công bố sản phẩm; 

- Ghi nhãn sản phẩm thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến 

thực phẩm; quảng cáo sản phẩm thực phẩm, phụ gia thực phẩm; 

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

bảo quản, vận chuyển thực phẩm, phụ gia thực phẩm; 

- Chất lượng sản phẩm thực phẩm, phụ gia thực phẩm; nguồn gốc xuất xứ, 

hạn sử dụng; lưu mẫu; 

- Việc thực hiện các quy định về bảo đảm ATTP đối với các sản phẩm thực 

phẩm, phụ gia thực phẩm nhập khẩu; 

- Lấy mẫu kiểm nghiệm để đánh giá chất lượng sản phẩm khi cần thiết. 

2.2.2.  Đối với cơ sở dịch vụ ăn uống, tập trung kiểm tra các nội dung: 

- Điều kiện bảo đảm ATTP (cơ sở, trang thiết bị dụng cụ, con người); 
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- Quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm; 

- Nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm; 

- Việc lưu mẫu thức ăn; 

- Việc bảo đảm nước sạch dùng cho chế biến thực phẩm; 

- Các nội dung khác có liên quan; 

- Lấy mẫu kiểm nghiệm khi cần thiết. 

2.2.3 Phương pháp kiểm tra 

Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP các cấp căn cứ tình hình thực tế tổ 

chức các đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành kiểm tra trực tiếp tại cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn và theo phân cấp quản lý. 

2.2.4 Xử lý vi phạm 

Các đoàn kiểm tra khi phát hiện vi phạm phải thực hiện xử lý theo đúng 

quy định của pháp luật, tuyệt đối không để các sản phẩm không bảo đảm ATTP, 

không rõ nguồn gốc, không nhãn mác hoặc có các vi phạm khác lưu thông trên 

thị trường; thu hồi, tiêu hủy sản phẩm vi phạm về ATTP theo quy định của pháp 

luật. 

III. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Tại tuyến thành phố 

Giao Đội Quản lý thị trường số 1 chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan kiểm tra liên ngành về vệ sinh ATTP trên địa bàn thành phố trong dip Tết 

Trung thu năm 2022 (Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 4900/QĐ-UBND ngày 

30/12/2021 của UBND thành phố về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về 

vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2022). Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và 

công khai tên cơ sở địa chỉ loại sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin 

đại chúng.  

Giao Trung tâm Y tế thành phố: Chuẩn bị phương án, lực lượng thường 

trực phương tiện vật tư hóa chất sẵn sàng phối hợp cấp cứu bệnh nhân khi xảy ra 

ngộ độc thực phẩm; điều tra vụ ngộ độc thực phẩm xác định nguyên nhân gây 

ngộ độc thực phẩm bệnh truyền qua thực phẩm. 

2. Tại phường, xã 

UBND các phường, xã căn cứ Kế hoạch bảo đảm ATTP tết Trung thu năm 

2022 của thành phố: Xây dựng kế hoạch kiểm tra bảo đảm ATTP tết Trung thu 

năm 2022 tại phường, xã; thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về VSATTP của 

phường, xã và tổ chức triển khai thực hiện kiểm tra trên địa bàn quản lý theo kế 

hoạch đã xây dựng; chuẩn bị nội dung báo cáo của địa phương với các đoàn 

kiểm tra liên ngành của tỉnh, của thành phố (khi có yêu cầu) và thực hiện chế độ 

báo cáo kết quả kiểm tra với UBND thành phố, BCĐ liên ngành về vệ sinh 

ATTP thành phố theo quy định. 

3. Thời gian thực hiện: Từ ngày 23/8/2022 đến ngày 12/9/2022. 
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4. Báo cáo kết quả 

BCĐ liên ngành về vệ sinh ATTP các phường, xã báo cáo kết quả thực 

hiện về BCĐ liên ngành về vệ sinh ATTP thành phố trước ngày 14/9/2022 

(Qua Văn phòng HĐND-UBND thành phố - Cơ quan Thường trực BCĐ liên 

ngành về VSATTP thành phố - số 02, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành 

phố Lạng Sơn, điện thoại: 02053.872.440, Email: Nga9415@gmail.com (theo 

mẫu gửi kèm)). 

IV. BẢO ĐẢM KINH PHÍ 

 1. Kinh phí và phương tiện đi lại bảo đảm cho công tác kiểm tra, tuyên 

truyền thực hiện theo các quy định hiện hành. 

 2. Kinh phí hỗ trợ của UBND thành phố cho hoạt động an toàn thực phẩm 

năm 2022. 

 3. Các nguồn kinh phí hỗ trợ khác (nếu có). 

 4. Việc sử dụng kinh phí: Thực hiện theo quy định hiện hành. 

Trên đây là kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu 

năm 2022 của Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP thành phố Lạng Sơn./. 

 

Nơi nhận: 

- BCĐLN về ATTP tỉnh-Sở Y tế (B/c); 

- Chi cục ATVSTP tỉnh; 

- TT Thành ủy (B/c); 

- TT HĐND TP (B/c); 

- CT, PCT UBND TP; 

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, đoàn thể TP;  

- Các TV BCĐ TP theo QĐ 4900/QĐ-UBND;  

- UBND các phường, xã; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

Nguyễn Thị Hồng Vân 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Nga9415@gmail.com
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Phụ lục :  

(Kèm theo Kế hoạch số: 279/KH-BCĐ ngày 19/8/2022 của 

 BCĐ LN về VSATTP thành phố Lạng Sơn) 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thanh tra, kiểm tra trong dịp Tết Trung thu 

do BCĐ liên ngành về VSATTP các phường/xã thực hiện 

 

I. Công tác chỉ đạo: 

 (nêu cụ thể) 

 

II. Kết quả thanh tra, kiểm tra tại cơ sở thực phẩm(không bao gồm các cơ sở 

do đoàn liên ngành tỉnh, thành phố thực hiện và báo cáo):  

1. Việc tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra 

 Tổng số đoàn thanh tra, kiểm tra: 

 Trong đó: 

1.1 Số đoàn thanh tra, kiểm tra tuyến huyện: 

1.2 Số đoàn kiểm tra tuyến xã: 

2. Kết quả thanh tra, kiểm tra: 

Bảng 1: Kết quả thanh tra, kiểm tra: 
 

TT Loại hình cơ sở 

thực phẩm 

Tổng 

số cơ 

sở 

Số cơ sở 

được 

thanh, 

kiểm tra 

Số cơ 

sở đạt 

Số cơ 

sở vi 

phạm 

Số 

tiền 

phạt  

(đồng) 

Xử 

phạt 

bổ 

sung 

Khắc 

phục 

hậu 

quả n % n % 

1 Sản xuất thực 

phẩm 

         

2 Kinh doanh 

thực phẩm 

         

3 KD dịch vụ ăn 

uống 

         

4 KD thức ăn 

đường phố 

         

 Tổng số (1 + 2 

+ 3 + 4) 

         

 

Bảng 2: Tình hình vi phạm và xử lý vi phạm 

 

TT Tổng hợp tình hình vi phạm Số lượng Tỷ lệ % so với số 

được kiểm tra 

1 Tổng số cơ sở được thanh tra, kiểm tra   

2 Số cơ sở có vi phạm   

3 Số cơ sở vi phạm bị xử lý   

 Trong đó:   
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3.1 Hình thức phạt chính:   

 Số cơ sở bị cảnh cáo   

 Số cơ sở bị phạt tiền   

 Tổng số tiền phạt   

3.2 Hình thức phạt bổ sung, biện pháp khắc 

phục hậu quả 

  

* Số cơ sở bị đóng cửa    

* Số cơ sở bị đình chỉ lưu hành sản phẩm   

 Số sản phẩm bị đình chỉ lưu hành   

* Số cơ sở bị tiêu huỷ sản phẩm   

 Tổng số loại sản phẩm bị tiêu hủy   

* Số cơ sở phải khắc phục về nhãn   

 Số loại sản phẩm có nhãn phải khắc phục   

* Số cơ sở bị đình chỉ lưu hành tài liệu q/cáo   

 Số loại tài liệu q/cáo bị đình chỉ lưu hành   

* Các xử lý khác   

3.3 Chuyển hồ sơ sang cơ quan khác xử lý   

3.4 Số cơ sở có vi phạm nhưng không xử lý 

(chỉ nhắc nhở) 

  

 

Bảng 3: Các nội dung vi phạm chủ yếu 
 

TT Nội dung vi phạm Số cơ sở 

được thanh 

tra 

Số cơ sở 

vi phạm 

Tỷ lệ % 

1 Điều kiện vệ sinh cơ sở    

2 Điều kiện trang thiết bị dụng cụ    

3 Điều kiện về con người    

4 Công bố tiêu chuẩn sản phẩm/công bố 

hợp quy/phù hợp quy định an toàn 

thực phẩm/ Bản tự công bố sản phẩm/ 

đăng ký Bản công bố sản phẩm 

   

5 Ghi nhãn thực phẩm    

6 Quảng cáo thực phẩm    

7 Chất lượng sản phẩm thực phẩm    

8 Vi phạm khác (ghi rõ)    
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Bảng 4: Kết quả kiểm nghiệm mẫu: 

 

TT Loại xét nghiệm 

Kết quả  xét nghiệm mẫu 

Tổng số mẫu 

xét nghiệm 
Số mẫu không đạt 

Tỷ lệ % 

không đạt 

1 Xét nghiệm tại labo    

1.1 Hóa lý     

1.2 Vi sinh    

 Tổng số XN tại labo    

2 XN nhanh    

3 Cộng    
 

III. Nhận xét, đánh giá chung (Đề nghị nhận xét, đánh giá cụ thể dựa trên số 

liệu thực tế tại các bảng từ 1 – 4). 

IV. Đề xuất kiến nghị (ghi cụ thể) 
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