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KẾ HOẠCH  

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh 

vực nông nghiệp trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2023  

  

  

  

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010; 

 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 số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT quy định việc thẩm định, chứng nhận các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm nông lâm thuỷ sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Thông tư số 32/2022/TT-

BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa 

đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực 

phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối 

với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT; 

 Căn cứ Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 13/10/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sơn La Ban hành Quy định phân cấp cơ quan quản lý, cơ quan 

thẩm định các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc 

phạm vi quản lý của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh 

Sơn La; thực hiện Hướng dẫn số 4080/HD-SNN ngày 09/11/2021 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn thực hiện, quy định phân cấp cơ quan quản 

lý, cơ quan thẩm định các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy 

sản thuộc phạm vi quản lý của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên 

địa bàn tỉnh Sơn La. 

 Thực hiện kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 07/3/2023 của UBND tỉnh 

Sơn La đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trên 

địa bàn tỉnh Sơn La năm 2023; Công văn số 811/SNN-QLCL ngày 15/3/2023 



2 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện công 

tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2023; 

 UBND huyện Yên Châu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn 

huyện năm 2023, như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

 1. Mục đích 

  - Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực an toàn thực 

phẩm theo Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh 

Sơn La ban hành quy định phân cấp cơ quan quản lý, cơ quan thẩm định các cơ 

sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý 

của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn các xã, thị trấn. 

 - Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm nông lâm 

thủy sản, góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng, nâng cao 

giá trị và khả năng cạnh tranh của thực phẩm nông lâm thủy sản tỉnh Sơn La nói 

chung và huyện Yên Châu nói riêng tại thị trường trong nước và quốc tế. 

2. Yêu cầu 

 Triển khai đầy đủ, đồng bộ, kịp thời các nhiệm vụ và giải pháp theo Chỉ 

thị 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, 

an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 

25/5/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án đảm bảo ATTP, nâng cao 

chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La; kế 

hoạch số 71/KH-UBND ngày 07/3/2023 của UBND tỉnh Sơn La đảm bảo an 

toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Sơn La 

năm 2023 và các văn bản liên quan…,  

 II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Công tác tuyên truyền 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về ATTP nông lâm thuỷ sản và 

các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm cho người sản xuất, chế 

biến, kinh doanh và người tiêu dùng thực phẩm bằng các hình thức như phát 

thanh, nói chuyện, tờ rơi... 

2. Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ các cấp 

 - Tổ chức hội nghị tập huấn cho các cán bộ ở cấp xã, các trưởng bản, tiểu 

khu trên địa bàn về quản lý nhà nước trong công tác an toàn thực phẩm nông, 

lâm, thuỷ sản. 

 - Cử cán bộ chuyên môn cấp huyện, xã tham gia các khóa đạo tạo đáp ứng 

các quy định về chuyên môn thực hiện công tác kiểm tra, thẩm định các cơ sở 

sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn thực phẩm. 

3. Công tác thẩm định, thẩm định lại chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm 
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- Thẩm định định kỳ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy 

sản đủ điều kiện ATTP theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT 25/12/2018; 

Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn và theo phân cấp quản lý tại Quyết dịnh số 33/2021/QĐ-

UBND ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh Sơn La 

- Phối hợp với phòng Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản, Thanh tra Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện tốt công tác hậu kiểm về an toàn 

thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2023 theo nội dung công văn số 811/SNN-

QLCL ngày 15/3/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

4. Công tác tổ chức ký cam kết và kiểm tra việc thực hiện ký cam kết 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp 

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

- Rà soát, tổ chức cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản 

không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc địa 

bàn quản lý ký bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn. 

- Tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội dung đã cam kết 

của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản trên địa bàn. 

 5. Công tác kiểm tra, giám sát ATTP nông lâm thủy sản năm 2023 

 - Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn nhằm ngăn chặn việc 

buôn bán chất cấm, hóa chất, kháng sinh, phân bón hữu cơ và phân bón khác, 

thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục được phép sử dụng trong trồng trọt, chăn 

nuôi và nuôi trồng thủy sản. 

 - Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức lấy mẫu giám sát an 

toàn thực phẩm, tập trung vào thực phẩm tươi sống, thực phẩm rủi ro cao, tiêu 

thụ nhiều (rau, củ, quả, thịt, thủy sản,...) nhằm kịp thời phát hiện, cảnh báo và 

thanh tra, truy xuất, xử lý tận gốc đối với sản phẩm, cơ sở sản xuất kinh doanh 

vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm. 

- Lập danh sách hợp tác xã, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh (đã 

được cấp một trong các giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP), 

VietGap, Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), 

Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế 

(IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống 

an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực theo điểm e, 

khoản 1, Điều 2 Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT gửi về Thanh tra Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp vào danh sách hậu kiểm năm 

2023. 

 6. Kinh phí 

 Kinh phí mua sắm vật tư, kitest phục vụ công tác lấy mẫu, kiểm tra và 

kinh phí khác phục vụ công tác kiểm tra, thẩm định trích từ nguồn kinh phí sự 

nghiệp nông nghiệp giao Phòng Nông nghiệp và PTNT tại Quyết định số 

1369/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của UBND huyện Yên Châu. 
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 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Nông nghiệp &PTNT 

 - Chủ trì theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch. 

 - Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Sơn La, cơ quan 

chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tổ chức lấy mẫu giám sát an toàn thực phẩm 

nông lâm thuỷ sản trên địa bàn.  

- Thẩm định, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đạt 

yêu cầu trên địa bàn huyện. Tổ chức thẩm định đánh giá định kì các cở sở sản 

xuất, kinh doanh đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 

- Đề xuất kinh phí mua sắm vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác kiểm tra, 

giám sát chất lượng an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trình phòng 

Tài chính - Kế hoạch thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt. 

- Tổng hợp báo cáo định kỳ trước ngày 15 hàng tháng kết quả thực hiện 

về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 2. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Thẩm định, bố trí kinh phí mua sắm vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác 

kiểm tra, giám sát chất lượng an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp theo 

quy định. 

3. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 

 Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện kế 

hoạch; bố trí cán bộ tham gia đoàn kiểm tra, giám sát và thực hiện nhiệm vụ 

theo sự phân công. 

 4. UBND các xã, thị trấn 

 - Trên cơ sở Kế hoạch ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch đảm bảo 

an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trên tại cơ sở. 

 - Rà soát, lập danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn quản lý gửi về phòng Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn để theo dõi, quản lý. Ngày 10 hàng tháng báo cáo công tác quản 

lý, đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn về UBND huyện (qua phòng Nông 

nghiệp và PTNT). 

- Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT thông báo tới các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện lập hồ sơ đề nghị 

thẩm định, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an toàn thực phẩm đối với 

cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn. 

 - Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà 

nước về chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản đối với các cơ quan 

được phân cấp quản lý, cơ quan thẩm định các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành nông nghiệp ở cấp 
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xã, thị trấn theo quy định pháp luật và theo phân cấp quản lý tại Quyết định số 

33/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
  

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an toàn 

thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2023; 

UBND huyện yêu cầu các đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai 

thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 

- TT. Huyện ủy, HĐND huyện (b/c); 

- Lãnh đạo UBND huyện;  

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Cổng TT điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NN….b 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Huy Phong 
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