
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /KH-UBND  Lào Cai, ngày         tháng        năm 2021 

 

 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” 

tỉnh Lào Cai năm 2021  

 

Căn cứ Kế hoạch số 265/KH-BCĐTƯATTP ngày 09/3/2021 của Ban chỉ 

đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm triển khai “Tháng hành động 

vì an toàn thực phẩm” (sau đây gọi tắt là Tháng hành động) năm 2021; UBND 

tỉnh Lào Cai xây dựng kế hoạch kiểm tra Tháng hành động năm 2021 tỉnh Lào 

Cai, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Kiểm tra, đánh giá công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, 

công tác phối hợp liên ngành và việc triển khai Tháng hành động vì an toàn thực 

phẩm năm 2021 của ít nhất 50% UBND các xã, phường, thị trấn. 

2. Kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của các cơ sở sản 

xuất, kinh kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo thực phẩm thuộc phân cấp quản lý. 

3. Thông qua công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những bất 

cập, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của chính 

quyền địa phương; phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về an 

toàn thực phẩm, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo 

đảm an toàn thực phẩm của các đơn vị liên quan. 

II. YÊU CẦU 

1. Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung đánh giá những ưu điểm 

cũng như tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về an 

toàn thực phẩm của UBND các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.  

2. Các đoàn kiểm tra chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ cho công tác 

kiểm tra và xử lý triệt để các vi phạm về an toàn thực phẩm. Trong quá trình 

kiểm tra kết hợp làm tốt công tác 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. 

3. UBND các cấp có trách nhiệm phối hợp với các đoàn kiểm tra liên ngành, 

chuyên ngành cấp trên trong việc xử lý các diễn biến phức tạp trong quá trình kiểm 

tra các cơ sở thực phẩm trên địa bàn khi có yêu cầu để đảm bảo  hiệu lực, hiệu quả 

của công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. 

4. Đảm bảo kiểm tra đúng thời hạn, tiến độ theo Kế hoạch; kết thúc kiểm 

tra tổng hợp báo cáo kết quả theo quy định. 
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III. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của 

UBND cấp xã: 

- Việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, UBND các 

huyện, thành phố về an toàn thực phẩm của địa phương như Kiểm tra, đánh giá 

việc thực hiện Chỉ thị 34/CT-TTg ngày 11/12/2014, Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 

09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà 

nước về an toàn thực phẩm; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an 

toàn thực phẩm trong tình hình mới; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, 

chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 14/01/2016 của Ban 

thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về việc tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an 

toàn thực phẩm trong tình hình mới; Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 

05/02/2021 về đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021; 

Kế hoạch triển khai Tháng hành động năm 2021, văn bản số 2648/UBND-VX 

ngày 22/7/2013 về việc tăng cường các biện pháp phòng tránh ngộ độc thực 

phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, văn bản số 44/UBND-VX ngày 

05/01/2018 về việc nâng cao trách nhiệm phòng tránh sự cố an toàn thực phẩm; 

Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 08/3/2021 kế hoạch hành động đảm bảo ATTP 

trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

- Kiểm tra các nội dung theo đề cương kiểm tra công tác QLNN về ATTP 

của UBND các cấp đã được Ban chỉ đạo ATTP tỉnh ban hành tại văn bản số 

221/BCĐ-TT ngày 08/3/2017. 

2. Tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

Trong quá trình kiểm tra tập trung xem xét các nội dung: 

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với những cơ 

sở thuộc diện phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm). 

- Giấy cam kết sản xuất thực phẩm an toàn (đối với cơ sở sản xuất ban đầu 

nhỏ lẻ thuộc lĩnh vực Nông nghiệp, Công thương). 

- Điều kiện sức khỏe, kiến thức an toàn thực phẩm của người trực tiếp tiếp 

sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm quy định tại Điều 2, Chương I Nghị 

định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018. 

- Việc thực hiện các quy định về tự công bố sản phẩm/đăng ký bản công bố 

sản phẩm, trình tự công bố sản phẩm, phiếu kết quả kiểm nghiệm và các hồ sơ, 

tài liệu pháp lý quy định tại Chương II và Chương III Nghị định số 15/2018/NĐ-

CP ngày 02/02/2018. 

- Nhãn sản phẩm thực phẩm đối với những sản phẩm thuộc diện phải ghi nhãn 

theo quy định tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017. 

- Việc quảng cáo đối với các nhóm thực phẩm phải đăng ký nội dung trước 
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khi thực hiện quảng cáo quy định tại Điều 26 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP 

ngày 02/02/2018, Văn bản số 668/UBND-VX ngày 23/02/2018 về việc triển 

khai thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. 

- Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh 

rượu, thực phẩm; điều kiện về trang thiết bị, dụng cụ, con người được quy định 

tại Luật an toàn thực phẩm và thông tư của các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Công thương. 

- Truy xuất nguồn gốc thực phẩm thực hiện theo quy định tại Chương XI 

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018.  

- Lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo quy định khi 

cần thiết. 

- Lập biên bản hành chính (nếu có). 

IV. KINH PHÍ 

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ tiền xăng xe phục vụ đoàn kiểm tra của cấp tỉnh: giao 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm làm đầu mối chi trả; Trưởng các đoàn kiểm 

tra thuộc ngành nào thì ngành đó bố trí xe đảm bảo cho hoạt động kiểm tra của 

đoàn; Công tác phí cho các thành viên đoàn kiểm tra do cơ quan cử cán bộ tham 

gia tự bảo đảm.  

- UBND các cấp hỗ trợ kinh phí cho hoạt động kiểm tra trong Tháng hành 

động của địa phương. 

V. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Cấp tỉnh: 

Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Sở 

Công thương và Công an tỉnh kiểm tra việc thực hiện điều kiện đảm bảo an toàn 

thực phẩm, lấy mẫu hậu kiểm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

thuộc các ngành Y tế, Nông nghiệp, Công thương quản lý. Thời gian thanh, 

kiểm tra từ ngày 15/4/2021 đến ngày 15/5/2021. 

2. Cấp huyện: 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch, thành lập các đoàn 

kiểm tra liên ngành của huyện tiến hành kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về 

an toàn thực phẩm ít nhất tới 50% xã, phường, thị trấn trên địa bàn; Kiểm tra việc 

thực hiện các quy định về bảo đảm ATTP trong sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu 

thực phẩm, bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố, quảng 

cáo thực phẩm theo phân cấp quản lý trên địa bàn.  

- Chỉ đạo UBND các xã, phường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp quản lý. 

3. Cấp xã: 

- Thành lập đoàn kiểm tra cấp xã, tiến hành kiểm tra tất cả các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm theo phân cấp quản lý trên địa bàn;  
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- Chuẩn bị báo cáo việc triển khai thực hiện bảo đảm an toàn thực phẩm 

trên địa bàn; báo cáo đoàn kiểm tra của huyện. 

VI. CÔNG TÁC BÁO CÁO  

Kết thúc Tháng hành động, UBND các huyện, thành phố, các sở: Y tế, 

Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả thanh, kiểm 

tra trong Tháng hành động về Sở Y tế (qua Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm) 

trước ngày 18/5/2021 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Ban chỉ đạo ATTP 

Trung ương theo quy định. 

Căn cứ nội dung trên, các đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện. 

Trong quá trình thực hiện, có khó khăn vướng mắc trao đổi với Sở Y tế kịp thời 

để thống nhất giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- TT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành thành viên BCĐ tỉnh; 

- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Chi cục ATVSTP tỉnh; 

- Báo Lào Cai, Đài PTTH tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- CVP, PCVP2;  

- Lưu VT, TH3, NLN1, KT1, VX2. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Giàng Thị Dung 
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