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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra an toàn thực phẩm thuộc ngành Y tế quản lý năm 2023 

  

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; 

Căn cứ Thông tư 48/2015/TT-BYT, ngày 01/12/2015 của Bộ trưởng 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. 

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà xây dựng Kế hoạch kiểm tra an toàn thực 

phẩm thuộc ngành Y tế quản lý năm 2023 trên địa bàn huyện như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, thông qua 

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

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

- Đánh giá thực trạng việc bảo đảm an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Y tế; cơ sở kinh doanh 

dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố; kịp thời ngăn chặn, phát hiện, chấn chỉnh, xử 

lý các trường hợp vi phạm, từng bước đưa các hoạt động sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. 

- Trong quá trình kiểm tra kết hợp 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 

bảo đảm an toàn thực phẩm. 

2. Yêu cầu 

- Trong quá trình kiểm tra phải tuân thủ đúng quy định của Luật Thanh tra, 

Luật An toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn. 

- Triển khai kiểm tra liên tục trong năm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Y tế; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn 

uống, thức ăn đường phố trên địa bàn huyện. 

- Phối hợp chặt chẽ giữa tuyến huyện, tuyến xã trong công tác kiểm tra nhằm 

kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật 

về an toàn thực phẩm, đồng thời tránh sự chồng chéo hoặc bỏ sót đối tượng kiểm tra 

nâng cao hiệu quả quản lý về an toàn thực phẩm. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 
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 1. Nội dung kiểm tra 

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

- Hồ sơ hành chính, pháp lý của cơ sở: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Giấy xác nhận kiến thức 

hoặc Giấy chứng nhận được tập huấn về an toàn thực phẩm; Giấy xác nhận đủ sức 

khỏe của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

- Hồ sơ, tài liệu và chấp hành của chủ cơ sở về điều kiện cơ sở, trang thiết bị 

dụng cụ; người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm; quy trình sản xuất, chế 

biến; vận chuyển và bảo quản thực phẩm; nguồn gốc, xuất xứ, hạn sử dụng của 

nguyên liệu, phụ gia và thành phẩm thực phẩm; các quy định khác có liên quan đến 

cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và sản phẩm thực phẩm. 

- Nội dung ghi nhãn sản phẩm thực phẩm. 

- Việc thực hiện kiểm nghiệm định kỳ sản phẩm. 

- Kiểm tra các giấy tờ liên quan đến việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực 

phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu (đối với cơ sở nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm 

nhập khẩu). 

- Lấy mẫu kiểm nghiệm trong trường hợp cần thiết. Việc lấy mẫu kiểm 

nghiệm thực hiện theo quy định tại Thông tư số 14/2011/TT-BYT ngày 01/4/2011 

của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chung về lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, 

kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. 

1.2. Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố 

- Kiểm tra hồ sơ hành chính, pháp lý của cơ sở: Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh; Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với cơ sở 

thuộc diện cấp giấy chứng nhận); Giấy chứng được tập huấn về an toàn thực phẩm; 

Giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm. 

- Kiểm tra hồ sơ, tài liệu và chấp hành của chủ cơ sở về điều kiện cơ sở, trang 

thiết bị dụng cụ; người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm; quy trình sản xuất, 

chế biến; thực hành vệ sinh an toàn thực phẩm của nhân viên; vận chuyển và bảo 

quản thực phẩm; nguồn nước; nguồn gốc xuất xứ đối với thực phẩm và nguyên liệu 

dùng để sản xuất, chế biến thực phẩm; lưu mẫu; các quy định khác có liên quan. 

- Lấy mẫu thức ăn, nguyên liệu thực phẩm để kiểm nghiệm trong trường hợp 

cần thiết. 

2. Đối tượng, phạm vi, địa bàn kiểm tra: Tất cả các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa 

bàn huyện Đăk Hà. 

3. Thời gian tiến hành 

3.1. Kiểm tra liên ngành: Ủy ban nhân dân huyện sẽ tổ chức 03 đợt kiểm tra 

liên ngành về an toàn thực phẩm bao gồm: 

- Đợt kiểm tra Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân năm 2023 bắt đầu từ đầu 
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tháng 01/2023 đến hết tháng 02/2023. 

- Đợt kiểm tra “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023 bắt đầu từ 

giữa tháng 4/2023 đến giữa tháng 5/2023. 

- Đợt kiểm tra Tết Trung thu năm 2023 bắt đầu từ giữa tháng 8/2023 đến hết 

Tết Trung thu. 

3.2. Kiểm tra chuyên ngành: Ngoài 03 đợt kiểm tra liên ngành, Ủy ban nhân 

dân huyện sẽ tổ chức 03 đợt kiểm tra chuyên ngành, đợt 01 vào tháng 3/2023 kiểm 

tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; đợt 02 vào tháng 10/2023 kiểm tra các 

trường học, đơn vị có tổ chức bếp ăn tập thể và thức ăn đường phố và đợt 03 vào 

tháng 11/2023 kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. 

3.3. Kiểm tra đột xuất: Ngoài các đợt kiểm tra nêu trên, căn cứ vào tình hình 

thực tế Ủy ban nhân dân huyện sẽ tổ chức các đợt kiểm tra đột xuất khi có yêu cầu 

của tuyến tỉnh hoặc có phản ánh của người dân về việc các cơ sở không đảm bảo an 

toàn thực phẩm theo quy định. 

4. Đoàn kiểm tra:  

Thành phần Đoàn kiểm tra gồm: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phụ 

trách Văn hóa - Xã hội làm Trưởng đoàn; Đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND và 

UBND huyện làm Phó Trưởng đoàn; Các thành viên gồm: Đại diện Văn Phòng 

HDND và UBND huyện; Trung tâm Y tế; Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Công an huyện; Đội 

Quản lý thị trường số 02; Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và 

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

5. Kinh phí: Kinh phí phục vụ cho công tác kiểm tra lấy từ các nguồn: Ngân 

sách địa phương cấp năm 2023 và từ nguồn xử phạt vi phạm hành chính. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trung tâm Y tế huyện 

- Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định thành lập các Đoàn kiểm tra 

theo quy định. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện bố trí kinh phí phục vụ Đoàn kiểm tra; 

xử phạt vi phạm hành chính... 

- Tổng hợp kết quả kiểm tra báo cáo Sở Y tế, Ủy ban nhân dân huyện theo 

quy định. 

2. Các phòng, đơn vị liên quan: Phân công cán bộ, công chức tham gia các 

Đoàn kiểm tra khi có Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện.   

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm năm tiếp theo báo cáo về Ủy 

ban nhân dân huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND huyện). 

- Trên cơ sở kế hoạch kiểm tra của năm, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

thành lập các Đoàn kiểm tra kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, 
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kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố theo phân cấp quản lý và tổng 

hợp kết quả kiểm tra báo cáo theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm thuộc ngành Y tế quản lý 

năm 2023 trên địa bàn huyện Đăk Hà, đề nghị các phòng, cơ quan, đơn vị, Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Sở Y tế; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; 

- Các phòng, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Phạm Thị Thương 
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