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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra chuyên ngành về ATTP dịp Tết Trung thu năm 2022 

  

 

 Thực hiện Kế hoạch số 567/KH-BCĐ ngày 17/8/2022 của Ban chỉ đạo 

liên ngành về ATTP thành phố về việc triển khai công tác an toàn thực phẩm 

trong dịp Tết Trung thu trên địa bàn thành phố; Quyết định số 1063/QĐ-UBND 

ngày 18/8/2022 của UBND thành phố về việc thành lập Đoàn kiểm tra chuyên 

ngành về ATTP đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm thuộc ngành y tế quản lý 

trên địa bàn thành phố, Đoàn kiểm tra xây dựng Kế hoạch kiểm tra trong dịp Tết 

Trung thu năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đánh giá việc chấp hành các quy định của Pháp luật về đảm bảo ATTP 

của các cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, chế biến suất ăn sẵn, kịp thời 

phát hiện và ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về ATTP, kết hợp tuyên 

truyền, giáo dục cơ sở kiến thức pháp luật về ATTP, nâng cao ý thức của tổ 

chức, cá nhân và cộng đồng về đảm bảo ATTP theo quy định của pháp luật.  

- Thông qua đợt kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường 

hợp vi phạm về bảo đảm ATTP, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu 

quả công tác bảo đảm ATTP. 

2. Yêu cầu 

- Hoạt động kiểm tra, giám sát đảm bảo khách quan, công khai, minh 

bạch, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục pháp luật quy định. 

- Bảo đảm sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan, không trùng lặp với 

hoạt động kiểm tra khác đối với một đơn vị trong cùng thời gian; không gây cản 

trở, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đối tượng được kiểm tra. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

 1. Nội dung kiểm tra   

* Kiểm tra việc chấp hành các quy định của nhà nước về ATTP tại các cơ 

sở, cụ thể như sau:  

- Hồ sơ hành chính, pháp lý của cơ sở: 

 + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 

 + Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về ATTP (đối với cơ sở thuộc loại 

hình kinh doanh phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về ATTP); 



 + Giấy chứng nhận sức khỏe, Giấy xác nhận tập huấn kiến thức ATTP của 

chủ cơ sở đối với người trực tiếp tham gia chế biến thực phẩm và phục vụ ăn uống.  

- Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ, con người trực tiếp chế 

biến, phục vụ ăn uống.  

- Thực hành đảm bảo ATTP tại cơ sở:  

+ Thực hành vệ sinh cá nhân của nhân viên trực tiếp chế biến, phục vụ ăn uống; 

 + Quy trình chế biến, bảo quản và vận chuyển thực phẩm; 

 + Việc kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn tại cơ sở và ghi chép các loại 

sổ sách theo quy định. 

 - Nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm, 

nguyên liệu dùng để chế biến thực phẩm: hồ sơ công bố hợp quy/công bố phù 

hợp quy định ATTP/hồ sơ tự công bố sản phẩm; sổ sách ghi chép; hợp đồng/hoá 

đơn, biên nhận mua bán...  

- Nguồn nước sử dụng để chế biến thực phẩm.  

- Xét nghiệm nhanh tại cơ sở đối với thực phẩm, nguyên liệu, phụ gia 

thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, nguồn nước dùng để chế biến và lấy 

mẫu thực phẩm, nguồn nước để kiểm nghiệm tại Labo (nếu cần thiết);  

- Các nội dung khác có liên quan.  

2. Đối tượng, phạm vi, thời gian kiểm tra  

- Đối tượng: Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố; 

 - Phạm vi: Trên toàn địa bàn thành phố.  

- Thời gian: Cuộc kiểm tra dự kiến từ ngày 20/8 - 12/9/2022 (thời gian tổ 

chức cuộc kiểm tra sẽ thông báo tới các thành viên Đoàn kiểm tra khi bắt đầu 

tiến hành cuộc kiểm tra).  

 3. Phương pháp tiến hành  

- Đoàn kiểm tra tổ chức kiểm tra tại các cơ sở theo trình tự như sau: 

+ Công bố Quyết định kiểm tra; 

+ Thông báo chương trình, nội dung, thời gian làm việc; 

+ Nghe báo cáo việc chấp hành các quy định bảo đảm ATTP của cơ sở;  

+ Thu thập tài liệu liên quan;  

+ Kiểm tra thực tế cơ sở thực phẩm, sản phẩm thực phẩm; 

+ Xét nghiệm nhanh, lấy mẫu để kiểm nghiệm thực phẩm (khi cần thiết); 

+ Lập biên bản kiểm tra; lập biên bản, xử lý vi phạm hành chính (nếu có). 

- Kết thúc đợt kiểm tra Trưởng đoàn kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra về 

UBND thành phố theo quy định. 

 4. Thành phần Đoàn kiểm tra  

Theo Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của UBND thành phố. 

5. Kinh phí Kinh phí phục vụ kiểm tra về ATTP  

Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của UBND thành phố (nếu có). Việc sử dụng 

kinh phí thực hiện theo quy định.  



III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phân công nhiệm vụ Đoàn kiểm tra 

 - Trưởng đoàn: Chỉ đạo, tổ chức hoạt động của Đoàn kiểm tra theo Kế 

hoạch ban hành, kết thúc đợt kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra theo quy định.  

- Phó Trưởng đoàn: Thực hiện nhiệm vụ do Trưởng đoàn phân công; điều 

hành hoạt động của Đoàn kiểm tra khi Trưởng đoàn Uỷ quyền và chịu trách 

nhiệm trước pháp luật và đồng chí Trưởng đoàn về các quyết định của mình. 

 - Thư ký: Chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ phục vụ cho hoạt động kiểm tra; liên hệ 

với đơn vị xã, phường trước khi kiểm tra; lập biên bản kiểm tra và các loại biên 

bản khác (nếu có); tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra theo quy định.  

- Các thành viên Đoàn kiểm tra: Thực hiện kiểm tra về hồ sơ pháp lý, giấy 

tờ có liên quan; điều kiện bảo đảm ATTP; công tác kiểm thực ba bước, lưu mẫu 

thức ăn; thực hiện công tác xét nghiệm nhanh và lấy mẫu thực phẩm theo sự 

phân công của Trưởng đoàn.  

2. Thông báo và mời đại diện Uỷ ban nhân dân các xã, phường tham gia 

đoàn kiểm tra khi thực hiện hoạt động kiểm tra trên địa bàn xã, phường.  

3. Kết thúc đợt kiểm tra Đoàn kiểm tra tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra 

về UBND thành phố theo quy định.  

  Trên đây Kế hoạch kiểm tra về an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung 

thu năm 2022 trên địa bàn thành phố, Đoàn kiểm tra đề nghị Trung tâm Y tế 

thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, các cơ kinh doanh dịch vụ ăn 

uống, thức ăn đường phố, phối hợp thực hiện./. 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:  

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND thành 

phố ( để b/c);  
- Các thành viên Đoàn kiểm tra (để t/h); 

- Trung tâm Y tế thành phố;              để p/h; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường; 
- Lưu: VT, YT. 

TM. ĐOÀN KIỂM TRA 

TRƯỞNG ĐOÀN 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG Y TẾ THÀNH PHỐ 

Nguyễn Thị Thu Hà 
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