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KẾ HOẠCH
Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm
trong dịp Tết Trung thu năm 2022 trên địa bàn phường An Phước
Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-BCĐ ngày 22/8/2022 của Ban Chỉ đạo liên
ngành về an toàn thực phẩm thị xã An Khê triển khai công tác đảm bảo an toàn
thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2022;
Để đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) trong dịp Tết Trung thu năm 2022,
Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm phường An Phước xây dựng kế
hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu
năm 2022 trên địa bàn phường, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Nâng cao vai trò trách nhiệm của chính quyền địa phương; người sản xuất,
kinh doanh trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm
thực phẩm được tiêu thụ nhiều trong dịp Tết Trung thu.
Nâng cao vai trò giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội và người tiêu
dùng trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo đảm an
toàn thực phẩm; đưa tin tuyên dương các tổ chức cá nhân tiêu biểu trong công
tác đảm bảo an toàn thực phẩm; công khai tên cơ sở, địa chỉ, loại sản phẩm vi
phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, kết hợp làm tốt công
tác tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật, các kiến thức về bảo đảm an
toàn thực phẩm cho người sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm trong quá
trình kiểm tra.
2. Yêu cầu
Kiểm tra, đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm
an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn
uống, ưu tiên tập trung các mặt hàng thực phẩm phục vụ Tết Trung thu. Thông
qua đợt kiểm tra kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, xử lý các trường hợp vi phạm về
ATTP, hạn chế ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; đề xuất
các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ATTP.
Triển khai đồng loạt trên địa bàn toàn phường, bảo đảm đúng tiến độ.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Công tác truyền thông
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1.1. Đối tượng
a. Đối với người sản xuất.
Phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật về điều kiện cơ sở, trang
thiết bị dụng cụ, yêu cầu về kiến thức, thực hành của người trực tiếp tham gia sản
xuất, 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 thực phẩm, ghi nhãn sản phẩm.
b. Đối với người kinh doanh
Tuyên truyền các quy định về điều kiện vệ sinh nơi bán sản phẩm, quy định
về nhập khẩu sản phẩm thực phẩm, quy định tự công bố sản phẩm và đăng ký bản
tự công bố sản phẩm.
Các cơ sở kinh doanh bánh trung thu cần kinh doanh và bảo quản nơi khô
ráo, thoáng mát, tránh để bánh trực tiếp dưới ánh nắng, không để gần hàng hóa có
mùi lạ. Tuyệt đối không được bán bánh quá hạn sử dụng, bánh mốc, bánh không
có nguồn gốc, xuất xứ.
c. Đối với người tiêu dùng thực phẩm
Hướng dẫn việc lựa chọn, chế biến, bảo quản và sử dụng thực phẩm an toàn.
1.2 Nội dung truyền thông
Tuyên truyền hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu dùng thực
phẩm an toàn, nâng cao vai trò, trách nhiệm, tầm quan trọng của việc thực hiện tốt
các quy định bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh bánh, kẹo, rượu, bia,
nước giải khát, quy định về sử dụng phụ gia thực phẩm trong sản xuất, chế biến
bánh, kẹo, rượu, bia, nước giải khát, nghiêm cấm sử dụng phụ gia thực phẩm
ngoài danh mục, sai đối tượng, sử dụng chất cấm trong sản xuất, chế biến thực
phẩm góp phần giảm thiểu ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm.
Tập trung tuyên truyền, hướng dẫn cho các đối tượng hiểu đúng, thực hiện
đúng Luật An toàn thực phẩm, Nghị định hướng dẫn Luật An toàn thực phẩm và
các Nghị định, Thông tư quy định bảo đảm ATTP.
Khẩu hiệu tuyên truyền
- Vì sức khỏe của người tiêu dùng và phát triển bền vững hãy sản xuất ra
những sản phẩm, thực phẩm chất lượng an toàn
- Hãy bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2022.
- Để bảo vệ sức khỏe của bạn và gia đình, hãy lựa chọn thực phẩm an toàn.
1.3. Thời gian truyền thông
- Từ ngày 25/8/2022 đến hết ngày 16/9/2022
2. Công tác kiểm tra
2.1. Đối tượng kiểm tra
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Kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh mặt hàng thực phẩm trên địa bàn.
Các mặt hàng cần tập trung kiểm tra là: Các loại bánh trung thu, rượu, bia, nước
giải khát, dầu thực vật, tinh bột và sản phẩm chế biến từ tinh bột, bánh, mứt, kẹo,
đường và các thực phẩm khác theo quy định.
2.2. Nội dung kiểm tra
Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm; chú trọng kiểm tra
về điều kiện của cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm; trang thiết bị, dụng cụ và
người tham gia sản xuất, chế biến thực phẩm; chất lượng, an toàn của sản phẩm
thực phẩm; nguồn gốc, xuất xứ; đăng ký bản công bố sản phẩm; ghi nhãn, quảng
cáo...
2.3. Thời gian kiểm tra
Từ ngày 26 tháng 8 năm 2022 đến ngày 13 tháng 9 năm 2022
2.4. Phạm vi: Trên toàn địa bàn phường.
3. Xử lý vi phạm hành chính
* Các căn cứ để xử lý vi phạm.
Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/06/2010 của Quốc hội
khóa 12;
Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012;
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 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 sửa đổi, bổ
sung một số điều của 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 và Nghị định số
117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực y tế;
Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BYT ngày 24/01/2022 của Bộ Y tế hợp nhất
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm;
Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01//11/2017 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 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 nghệ, 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 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định về
hành vi, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước
có liên văn hóa và quảng cáo;
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Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 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;
Các văn bản quy phạm pháp luật và các Nghị định khác quy định xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước có liên quan.
* Thực hiện xử lý vi phạm
Đoàn kiểm tra khi phát hiện vi phạm về ATTP phải thực hiện xử lý kiên
quyết các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; xử lý nghiêm các đơn vị, cá
nhân vi phạm quy định về công bố, ghi nhãn, quảng cáo thực phẩm. Khắc phục
hậu quả; tịch thu tang vật, thu hồi, tiêu hủy sản phẩm vi phạm về ATTP theo quy
định của pháp luật.
Thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm theo đúng quy
định của pháp luật.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Sử dụng kinh phí từ ngân sách của địa phương và các nguồn kinh phí hợp
pháp khác theo quy định hiện hành.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trạm Y tế phường
Căn cứ vào tình hình thực tế tham mưu triển khai các hoạt động phù hợp để
kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ
sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn phường.
Phối hợp tuyên truyền về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đến người sản
xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm trên địa bàn. Quan tâm theo dõi công tác
an toàn thực phẩm (lĩnh vực Bộ y tế quản lý).
2. Công chức Văn hóa – Xã hội
Tham mưu xây dựng kế hoạch, lập danh sách các hộ kinh doanh, tổ chức, cá
nhân cần quản lý ATTP (Lĩnh vực Công thương quản lý). Tham gia cùng với
Đoàn kiểm tra ATTP phường, kiểm tra công tác an toàn thực phẩm theo nội dung
kế hoạch.
Thực hiện tuyên truyền, phổ biến kiến thức, các quy định pháp luật về an
toàn thực phẩm
Thực hiện chế độ báo cáo theo đúng thời gian quy định
3. Công chức Địa chính - Xây dựng phường
Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP thuộc lĩnh vực ngành
phụ trách.
Phối hợp với các ban, ngành liên quan trong việc triển khai thực hiện công
tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn.
4. Công an phường:
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Theo dõi tình hình vi phạm về ATTP trên địa bàn, điều tra, xử lý đối với các
vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực an toàn thực phẩm theo quy định của pháp
luật. Tham gia giải quyết các vụ việc phát sinh về an toàn thực phẩm tại địa
phương theo chức năng thuộc thẩm quyền.
5. Công chức TP-HT phường
Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực ATTP trên địa
bàn phường. Đồng thời, theo dõi, hướng dẫn việc thực thi các quy định pháp luật
về an toàn thực phẩm.
Phối hợp với các ban, ngành liên quan trong việc triển khai thực hiện công
tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn.
6. Ủy ban MTTQVN phường; Hội Liên hiệp phụ nữ; Hội nông dân; Hội
Cựu chiến binh và Đoàn TNCS HCM phường
Tích cực tuyên truyền, vận động người sản xuất, kinh doanh, chế biến thực
phẩm, dịch vụ ăn uống và người tiêu dùng thực phẩm trên địa bàn thực hiện tốt
các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm, thực hành sản xuất,
chế biến, lựa chọn thực phẩm an toàn, rõ nguồn gốc xuất xứ, nhất là các sản phẩm
thực phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết Trung thu năm 2022. Vận động hội viên,
đoàn viên và Nhân dân tham gia sản xuất, chế biến, vận chuyển và kinh doanh
thực phẩm chấp hành đầy đủ các quy định về ATTP.
Phối hợp với các ban, ngành liên quan tham gia trong công tác kiểm tra an
toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2022.
7. Tổ trưởng các tổ dân phố
Phối hợp với các ban, ngành liên quan trong việc tuyên truyền, vận động
nâng cao nhận thức cho Nhân dân về ATTP trong sinh hoạt, sản xuất và kinh
doanh; theo dõi tình hình về công tác an toàn thực phẩm, tuyên truyền cho mọi
người dân biết cách phòng chống ngộ độc thực phẩm.
Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong
dịp Tết Trung thu năm 2022 của Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm
phường An Phước; đề nghị các thành viên BCĐ, các ban, ngành có liên quan và
tổ trưởng các tổ dân phố nghiêm túc, triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
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