Người ký: Ủy ban Nhân dân
huyện Cẩm Xuyên
Email:
ubcamxuyen@hatinh.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Hà Tĩnh
Thời gian ký: 10.10.2019
14:41:13 +07:00

U' BAN NHAN DAN
HUYN CAM XUYEN

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc

Sô:25Q.2 /KH-UBND

CámXuyên, ngày.( thángl0nàm 2019

KE HO3CH
Kiêm tra cong tác dam bão an toàn thrc phâm
tii các trirông h9c nãm h9c 2019-2020
Thrc hin Lut An toàn thirc phm ngày 17/6/20 10 và Chi thj s 13/CT-TTg
ngày 09/5/2016 cüa Thu tuâng ChInh phü v tang cung trách nhim quãn 1 nhâ
ni.thc v An toàn thrc phm; U' ban nhân dan huyn ban hânh k hoch kiêm tra
cong tác dam bâo an toàn thixc phm ti các trung h9c nãm h9c 2019-2020 nhm
chñ dng phông ngüa ng dc thirc ph.m, báo dam src khôe cho h9c sinh.
I. CONG TAC TRUYEN THÔNG:
- TriM khai cong tác tp hu.n kiM thirc, tuyên truyM, giáo dc ye an toân
th1rc phm và phông chng ng dc thirc phm trong các truô'ng h9c nhu v sinh
an ung, v sinh Ca nhân, không mua ban, sir dung các thirc phm không rO ngun
gc, thirc phm trôi ni, không sü diing nguyen 1iu thixc phm, phi gia thrc phm
không an toàn. Tuyt di không sir diing các thirc phm có du hiu ôi thiu, hông
mac, có màu sic, müi vj khác thung.
-T chirc tp hun, ph biM các van ban quy phm pháp 1ut v ATTP cho
Co nuôi ti các tru&ng lien quan dM bp an ban trü.
II. CONG TAC KIEM TRA:
1.1)81 ttrqng kiêm tra
- Các trumg h9c có bp an ban tru.
- Các dim kinh doanh d an nhanh gn truèng h9c.
2. Ni dung kiêm tra:
- DiM kin dam bâo an toàn thirc phm (co s, ding cii, trang thit bj, con
ngithi)
- Quy trInh bão quân, ch bin thirc phm.
- Nguôn gôc nguyen 1iu, phi gia thrc phâm.
- Vic 1uu mâu thuc an.
- Dam báo nguOn nrnc s?ch dung cho ché biên thirc phâm.
- Các ni dung khác lien quan den VSATTP bép an ban tru.
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3.HInh thuc kim tra

- Kiêm tra dt xut không báo trithc cho các Ca s giáo diic và dim kinh
doanh d an nhanh gn tru?iYng h9c.
4.To chu'c thiyc hin.

- Phông Y th chü trI, phi hcip vi Phông Giáo diic Dào tao, Trung tam Y tê
dir phông và các don vj lien quan tham muii UBND huyn thành 1p doàn kim
tra, tin hành kim tra các ca s giáo ditc và dim kinh doanh d an nhanh gn
tru?mg h9c theo ni dung ti miic 2 cüa k hoch nay. Dng thai Ip dir toán kinh
phI theo quy djnh d dam bào thirc hin các nhim vv trên.
- Thii gian kiêm tra: Bat du tiir ngày 14/10/20 19, thO'i gian cii the do Trithng
doàn quyt djnh.
- Sau khi kt thüc dçit kim tra, Doàn kim tra dánh giá tInh hInh thirc hin
dam bào an toàn thirc phm, tng hçp báo cáo Chi cvc an toàn v sinh thirc phm
tinh, Ban chi dto lien ngành an toàn thirc phm huyn và d xut các giài pháp
hiu qua nhm dam báo an toàn thirc phm trên dja bàn.
Nhn du'çc K hotch nay, yêu cu CáC co quan, don v lien quan triên khai
thirc hin kjp thi./.
Noi nhân:

TM. UY BAN NHAN DAN
HU T!CH
U TICH

- Chü tjch, PCT UBND pli trách;
-PhôngYte;
- Trung tam YTDP;
- Phông GD-DT;
- Các co sâ giáo dic trén dja bàn;
- UBND các xä, thj trân;
- Luu: VT, Y té.
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