
 

KẾ HOẠCH 

Đảm bảo an toàn thực phẩm ngành Công thương năm 2023 

trên địa bàn huyện Thuận Châu 

 

Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-SCT ngày 06/02/2023 của Sở Công thương 

tỉnh Sơn La về việc bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2023; Kế hoạch số 52/KH-

BCĐ ngày 23/02/2023 của Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm huyện về đảm bảo an toàn 

thực phẩm năm 2023. 

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm ngành Công 

thương trên địa bàn huyện. UBND huyện Thuận Châu ban hành kế hoạch đảm bảo 

an toàn thực phẩm ngành Công thương trên địa bàn huyện năm 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách 

nhiệm quản lý của ngành Công thương đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh các 

loại rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến từ 

bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo, dụng cụ, vật liệu bao gói chuyên dụng gắn liền và 

chỉ sử dụng cho các sản phẩm, thực phẩm trên. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về 

an toàn thực phẩm cũng như kiến thức về an toàn thực phẩm cho người quản lý, 

người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành quản lý trên địa bàn huyện; kiểm soát chặt 

chẽ chất lượng an toàn thực phẩm các mặt hàng thực phẩm lưu thông trên thị 

trường, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với các hành vi sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm bẩn trái phép, thực phẩm bẩn không đảm bảo chất lượng, không 

rõ nguồn gốc, xuất xứ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. 

 2. Yêu cầu 

 - Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo, tăng cường 

công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. 

 - Công tác quản lý an toàn thực phẩm phải được thực hiện thường xuyên, 

liên tục đúng quy định không bỏ sót, tránh chồng chéo và tăng cường sự phối hợp 

giữa các cấp, các ngành, các đơn vị trong quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách 

nhiệm quản lý của ngành Công thương. 

II. NHIỆM VỤ  

1. Triển khai kiểm tra công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo 

phân cấp trên địa bàn huyện; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng 
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Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 

trong tình hình mới; Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 16/3/2018 của UBND 

tỉnh Sơn La ban hành quy định phân công, phân cấp và phối hợp quản lý nhà nước 

về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

2. Tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm đến các 

cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương trên 

địa bàn huyện. 

3. Kiểm tra các tiểu thương chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn 

thực phẩm tại các cửa hàng tạp hoá, các chợ; trọng tâm vào các dịp nghỉ lễ, Tết 

khi nhu cầu tiêu thụ của Nhân dân tăng cao (nghỉ lễ 30/4 và 01/5, ngày Quốc 

khánh 02/9, tết Trung thu, dịp cuối năm…).  

4. Thực hiện rà soát, thống kê và kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thuộc lĩnh vực ngành quản lý trên địa bàn. Xử lý vi phạm các cơ sở có 

nguy cơ gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm, các cơ sở không triển khai thực hiện 

các quy định sau khi được hướng dẫn; công khai các cơ sở vi phạm về ATTP trên 

các phương tiện thông tin đại chúng đồng thời biểu dương các cơ sở thực hiện tốt. 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Công tác thông tin tuyên truyền 

- Đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, thường xuyên tuyên truyền kiến 

thức, pháp luật về an toàn thực phẩm tập trung vào các nội dung: Phổ biến các văn 

bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác an toàn thực phẩm; phổ biến Luật An 

toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định về điều kiện 

đảm bảo an toàn thực phẩm và các vụ vi phạm về an toàn thực phẩm trên Đài 

Truyền thanh - Truyền hình huyện. 

- Phối hợp với các Sở, ngành tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền kiến 

thức pháp luật về an toàn thực phẩm cho cán bộ làm công tác an toàn thực phẩm 

thuộc lĩnh vực của ngành Công thương tại các xã, thị trấn và cho các đối tượng là 

người sản xuất, kinh doanh, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao 

nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, đảng viên đối với công tác đảm 

bảo an toàn thực phẩm cho Nhân dân. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức và các quy định của 

Pháp luật về an toàn thực phẩm thông qua công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, 

ký cam kết an toàn thực phẩm. 

- Tuyên truyền, vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tổ chức 

sản xuất, sử dụng nguyên liệu, phụ gia thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ, tem 

nhãn đầy đủ. 

- Phổ biến, tuyên truyền đến từng cán bộ, người dân tiếp tục hưởng ứng 

cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 

2. Công tác cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu, thuốc lá theo 

phân cấp quản lý: Nâng cao chất lượng thẩm định cấp giấy phép sản xuất rượu 

thủ công, giấy phép bán lẻ rượu, thuốc lá đảm bảo đúng quy định. 
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3. Công tác kiểm tra, giám sát 

- Tăng cường công tác kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm nhằm ngăn chặn 

việc sản xuất, kinh doanh hàng thực phẩm giả, kém chất lượng, quá hạn sử dụng, 

vi phạm quy định ghi nhãn hàng hóa, có nguồn gốc nhập lậu và gian lận thương 

mại, hàng thực phẩm vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm. 

- Tổ chức các đợt kiểm tra về công tác quản lý nhà nước của cấp xã, thị trấn 

và hoạt động bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm theo kế hoạch và chỉ đạo của 

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh trong các dịp cao điểm, dịp lễ Tết, tháng an toàn thực phẩm. 

- Kiểm tra định kỳ các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách 

nhiệm quản lý của ngành Công thương và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm 

về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật, cụ thể: 

+ Kiểm tra về thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm; giấy chứng nhận sức khỏe và xác nhận kiến thức an toàn thực 

phẩm của chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm; giấy chứng 

nhận công bố hợp quy/công bố phù hợp an toàn thực phẩm (đối với những sản 

phẩm phải công bố); tài liệu chứng minh nguồn gốc thực phẩm, nguyên liệu, phụ 

gia thực phẩm; hồ sơ theo dõi về chất lượng sản phẩm... 

+ Kiểm tra, đánh giá điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ sản 

xuất, kinh doanh, bảo quản thực phẩm; điều kiện về vệ sinh của người trực tiếp 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm; lưu mẫu sản phẩm theo quy định; chất lượng sản 

phẩm và ghi nhãn hàng hóa thực phẩm… 

 - Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực 

phẩm ngành công thương theo phân công, phân cấp. 

 - Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm, đưa danh 

sách các cơ sở vi phạm lên các phương tiện thông tin để cảnh báo cho người dân 

biết, không sử dụng thực phẩm của các cơ sở vi phạm. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Nguồn kinh phí giao tại Quyết định số 6088/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của 

UBND huyện về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 cho các cơ quan, 

đơn vị dự toán, đơn vị sự nghiệp, đơn vị sử dụng nguồn vồn ngân sách Nhà nước. 

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng  

 - Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn, lực lượng chức năng có liên 

quan tham mưu cho UBND huyện triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm 

ngành Công thương theo phân công, phân cấp. 

 - Hướng dẫn các cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện thực hiện 

xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm, làm bản cam kết an toàn thực phẩm. 

 - Phổ biến, hướng dẫn về thực hành sản xuất thực phẩm an toàn trên địa bàn. 



4 

 

 - Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện, 

Đội Quản lý thị trường số 5, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện kiểm tra, xử 

lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm 

nhỏ lẻ trên địa bàn; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn 

thực phẩm đối với cấp xã. 

 - Phối hợp với Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện phổ biến, tuyên 

truyền đến từng cán bộ, người dân tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt 

Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện: 

Thường xuyên tuyên truyền kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm trên Đài Truyền 

thanh - Truyền hình huyện, tập trung vào các nội dung: Phổ biến các văn bản chỉ đạo 

của Đảng, Nhà nước về công tác an toàn thực phẩm; phổ biến Luật An toàn thực phẩm 

và các văn bản hướng dẫn việc thực hiện các quy định về điều kiện đảm bản an toàn 

thực phẩm và các vụ vi phạm về an toàn thực phẩm. Tuyên truyền để người dân biết và 

hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 

3. UBND các xã, Thị trấn 

Thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản 

xuất thực phẩm nhỏ lẻ không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh theo quy 

định của Pháp luật, cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, buôn bán hàng rong, cơ sở 

kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn không yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt theo 

quy định, cụ thể như sau: 

- Chịu trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, tổ chức triển khai thực hiện và chịu 

trách nhiệm trước pháp luật, UBND huyện về các nhiệm vụ được giao. 

- Xác nhận bản cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ theo phân cấp. 

- Kiểm tra việc thực hiện bản cam kết an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc thẩm quyền quản lý; giám sát việc thực hiện an 

toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ trên địa bàn.  

- Mở sổ theo dõi, rà soát, tổng hợp danh sách các cá nhân, hộ sản xuất kinh 

doanh thực phẩm trên địa bàn cần phải khám sức khỏe, xác nhận kiến thức an toàn 

thực phẩm, làm bản cam kết an toàn thực phẩm, xác nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm để kịp thời báo cáo, đề xuất với cơ quan quản lý cấp huyện để 

thực hiện quy định về an toàn thực phẩm. 

4. Ban Quản lý các Chợ trên địa bàn huyện 

- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật an 

toàn vệ sinh thực phẩm cho các hộ tiểu thương kinh doanh trong chợ. 

- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ 

môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm; kiên quyết không để các hộ tiểu thương 

chế biến, kinh doanh thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không rõ 

nguồn gốc trong phạm vi chợ. 
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- Chịu trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường trong phạm 

vi chợ do Ban Quản lý chợ quản lý. 

- Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh 

trong chợ thực hiện các quy định về: Giấy khám sức khỏe, giấy xác nhận kiến thức an 

toàn thực phẩm. 

- Tổ chức rà soát cơ sở vật chất của chợ, tự tổ chức sửa chữa, khắc phục những 

hạng mục hỏng hóc, xuống cấp, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, đặc biệt là đối với hệ 

thống cấp thoát nước, vệ sinh, thu gom xử lý rác thải, nước thải để đảm bảo các điều 

kiện an toàn vệ sinh trong chợ. 

Trên đây là kế hoạch về bảo đảm an toàn thực phẩm ngành Công thương 

năm 2023 trên địa bàn huyện Thuận Châu. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị; UBND 

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

Nơi nhận: 
- Sở Công thương (b/c); 
- TT Huyện ủy; 
- TT HĐND huyện; 
- Chủ tịch UBND huyện; 
- Phó Chủ tịch UBND huyện PTK; 
- Các phòng, ban, đơn vị liên quan; 
- Các Doanh nghiệp, HTX; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Cổng thông tin điện tử huyện; 
- Lưu VT, KTHT (50). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Đinh Mạnh Hùng 
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