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icE HO4CH
Triên khai thanh tra, ki&n tra lien ngãnh an toàn thyt phm
trong djp Têt Trung thu nãm 2019
Thuc hin Ké hoach s 58/KH-BCD, ngày 13/8/2019 cüa Ban chi d4o lien
ngânh v sinE an toan thvc phm tinh v viec thanh tra, kim tra lien ngánh cong
tác an toàn thvc ph.m trong dip Tat Trung thu nàm 2019, UBND huyn xây dçmg
Ká hoach trian khai thanh tra, kiam tra trên dia bàn cii thã nhu sau:
I. MIJC DICH, YEU CAU
1. Dánh giá th?C trang vic chAp banE các quy djnh cila pháp 1ut v Mo dam
Al I? cüa CaC CO S& san xuAt, kinh doanh, nhp khAu thkrc ph.m, djch vii an ung,
uu tiên tp trung CáC mat hang thi,rc phrn phvc vj T& Trung thu. Thông qua hot
dng thanh tra, kiam tra kip th&i phát hiên, ngän chan, xü 13? cac tnr&ng hcip vi
pham v ATTP, han Ché CáC vp ngi dc th?c phrn vâ CáC bnh truyn qua thliC
phâm, gop phAn lam tot cong tác báo ye, Chàm SOC SUC khôe nhân dan.
2. Trong qua trInh thanh tra, kiam tra kat hci'p lam tOt Ong tác tuyén truyên,
giáo dpC CáC kián thüc, CáC quy djnh ua pháp 1ut va báo dam AflP, nâng cao
nljn thüC và 3? thüC Cua Cng dng trong cOng táC báo dam ATTP.
II. DO! TU'çcNG, NC)! DUNG THANIH TRA, KIEM TRA
1. iMj tuiyng thanh tra, kiêm tra
Các co s& san xuât, the bian, kinh doanh, nhap khAu thuC phm tap trung mi
tiên vâo nh&ng Co sà san xuAt, kinh doanh CáC mat hang thçC phAm dugc s ding
nhiau trong dip Tét Trung thu nhu banE, banE trung thu, müt, kço, bia, ruou, nuOc
giãi khát, thjt va CáC san ph.m tfr thit...
- Doàn lien ngành huyn se tp trung thanh tra, kiam tra nhttng noi cung cap
thvC phAm v&i s luqng iOn va vüa thu CO sà san xuât, chçx dAu m&, siêu thj, CCX S&
thuong mai tp trung, CO 5& nh4p khAu thçrc phâm; ngàn chan, phông ngüa CO sà
san xuât, kinh doanh th?c phAm giã, hang thai, thirc phAm kern chat luçxng, qua
han sCr dçtng, khOng rO ngun gc xuAt xir vã sfr dpng nguyen 1iu thçC phAm
không bào dam an toàn.

- Doàn lien ngành cap xã, thi tr&i thvc hin thanh tra, kim tra di voi cac co
s& vira và nhô trén dja bàn.
2. Ni dung thanh tra, kiém tra
2.1. Can S pháp I d thanh tra, kiêm tra
- L4t An toàn thirc phm so 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;
- Lut Chat lugng san phâm hang hóa so 05/2007/QH12 ngây 21/11/2007;
- Ngh.j djnh sO 15/2008/ND-CP ngây 02/02/20 18 cUa ChInh phü quy djnh chi
ti& thi hành mOt sS diu cüa L4t an toân thvc phAm;
- Nghj djnh so 155/2018/ND-CP ngày 12/11/2018 cüa ChInh phü sfra di, b
sung mØt sS quy dinh lien quan dn diu kin dAu tu' kinh doarth thuQc phm vi
quãn l nhã rnrOc cüa BO Y tê;
- Nghj djnh s 43/2017/ND-CP ngây 14/4/20 17 cüa ChInh phü v nhan hang
hoá;
- Nghj djnh séi 181/2013/ND-CP ngây 14/11/2013 cüa Chinh phü quy djnh
chi tit thi hánh m3t sá diêu cüa Lu3t Quáng cáo;
- Các quy chuAn k5 thu3t quc gia v an toàn thvc phm;
- Các Thông Ui, van bàn quy djnh cUa câc Bô: Y t, Nông nghip và phát trin
nông thôn, Cong thucing quy djnh v bâo dam an toàn thirc phm theo tüng 1mb
nrc.
2.2. Ni dung thanh tra, kini tra:
- Ni dung thanh tra theo Diu 67 Lust An toàn thijc phm näm 2010;
- NQi dung kim tra theo Diu 5, Di&u 6 cüa Thông Pr 48/2015/TT-BYT ngây
01/12/2015 quy dinh ho3t dng kiêm tra an toàn thrc phm trong san xut, lcinh
doanh thvc phâm thuc pham vi quãn 1 cüa B Y tE.
+ Tp trung thanh tra, kim tra bào dam cht hrgng san phAm, vic chap hành
quy djnh v quàng cáo, kim nghim dirt ks' san phâm, ghi nhãn, truy xuAt ngun
gc nguyen 1iu thçrc phm, quy djnh v dang k2 bàn cong b, tij cong b san
phm, diu kin san xut, ch bi4n, kinh doanh thvc phAm; thanh tra, kim tra viêc
sCr ding ph gia, phAm màu, ht.rong 1iu, cht h6 trçr chE biEn, ngun gc nguyen
1iu trong san xutt, ch bin thi,rc phm.
+ Yêu cu h trçx My mu kim nghim d danh giá cht luqng san ph.m (khi
thy có nguy ca gay mAt ATTP).

HI. PHUONG PHAP THANK TRA, KIEM TRA
1. Các co quan quàn 1? nba nuOc v ATTP cüa huyn va dja phuong thânh1p
các doãn thanh tra, kim tra lien ngành tin hành thanh tra, lcim tra tr'rc tip tai
cac co sO san xut, ch bin, lcinh doanh, nhap khAu thixc phAm...(lisu phi hccp
gitta cac ngành, cac cap, tránh sr chng chéo).
2. Trong qua trInh thanh tra, kiêm tra:
- Nghe báo cáo vic chAp hành cac quy djnh báo dam ATTP cüa co sO;
- Thu thp tâi 1iu lien quan;
- Kiêm tra tai CO sO san xuAt, kinh doanh, ch bin thçrC phAm hang hóa;
- Yêu cu h try lAy mau d kim nghiêm các chi tiêu an toàn thijc phAm (Nu
thAy Co nguy co gay mat ATTP);
- Lp biên bàn thanh tra, kim tra; biên bàn vi pham hành chinh (nEu co) theo
quy djnh cüa pháp 1ut;
- Phan tIch, dành giá h so lien quan ATTP;
- Phfin tIch, dánh giá k&t qua kim nghim d hoàn thành báo cáo;
K& thüc dt thanh tra, kim tra, cac doàn tin hánh than xét, dánh giá viêc
Chap banE các quy dinh v bâo dam ATTP tai các CO SO dUCYC kiêm tra.

iv. xtY Lt VI PH4M
1. Các can cii pháp I d xii I vi phm:
- L4t xfr 1' vi pham banE chinh si 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012;
- Nghj djnh s 81/2013/ND-CP ngày 19/7/2013 CUa ChInE phü quy djnh chi
tiát mQt s& diu và bin pháp thi bait Lut xU 1' vi pham hánh ChInh;
- Nghj djnh sá 97/2017/ND-CP ngày 18/8/20 17 üa Chinh phil sàa &M, b
sung mOt s diu cüaNgfrj djnh s 81/2013/ND-CP;
- Nghj djnb si 115/2018/ND-CP ngày 04/9/20 18 cua ChInh phü quy dinh xü
phat vi pham hành chInE v an toàn th?c phAm;
-Nghj djnh so 158/2013/ND-CP ngày 12/11/2013 cüa ChinE phü quy djnh xü
phat vi pham hành chinE trong 1mb vuc van hóa, th thao, du ljch và quãng cáo;
- Nghj djnE s 185/2013/ND-CP ngày 15/11/2013 cüa ChInE phü quy dinh xU
phat vi ph?m hành chinh trong boat dng thuong mai, san xuAt, buôn ben hang giá,
hang cAm va báo v quyn Igi nguôi tiêu dàng;

- Nghj djnh 124/2015/ND-CP ngây 19/11/2015 cüa ChInh phü sira dôi, b
djnh mt s diêu cüaNghj dinh s 185/2013/ND-CP;
- Nghj djnh s 119/2017/ND-CP ngày 01/11/2017 cüa ChInh phü Quy djnh
xü pht vi pham hành chInh trong 1inh we tiêu chun, do lu&ng và chat lucxng san
phAm, hang hóa;
- Các Nghj djnh khác quy dirih xü phat vi pham banE chinh trong linh we
quân 1)2 nhà rnrôc có lien quan.
2. Htr&ng dn xii I vi ph4in trong qua trmuh thanh tra, kim traj
Cáe doãn thanh tra, kim tra khi phát hien vi pham phái thvc hin xü 1)2 kip
th&i theo dung quy dinh cUa pháp Iut, tuyt dÔi không d các san phâm không bào
dam ATTP, không rô ngun gc, không nhân mac hoc eó các vi pham khác lint
thông trên thj tnr&ng hoàc cac co s& san xut, kinh doanh, djch vu an ung không
bâo dam diu kiGn ATTP tMp tic hoat dng khi chua thvc hin các bin pháp kh&c
phc có hiu qua. Trong qua trInh thanh tra, kim tra, xfr 1)2 các vi pham, khi can
thiêt, doãn kim tra lien ngành huyn chuyn h so' vi pham d& nghj Di Quãn 1)2
thj trir&ng s6 4, hoc UBND các xa, thj tr&i xü 1)2 theo thm quyên quy djnh.
V. TRIEN KHAI TH1J'C HIEN
1. Ti huyn.
Giao phông Kink tE & H tang chü tn, phi hçrp vói Trung tam 'i té dij phông
tham mint thânh 1p doàn kim tra lien ngãnh vá tin hank kim tra các nOi dung
theo quy djnh tai muc II K& hoach nay.
2. Tai các xä, thj trãn.
UBNID cac xã, thj tran thânh lap doàn kim tra lien ngânh cap xã; ph& hcrp
voi Doãn thank tra, kim tra lien ngành cUa huyn tin hank kim tra, xü 1)2 cac vi
phm v ATTP tai cac co' so san xuât, kinh doanh th?c phAm theo KE hoach eij th
cüa doãn cAp huyGn.
UBND cac xã, phu&ng, thi trAn trin khai cac bin pháp báo dam ATTP trong
dip TEt Trung thu, tang cuông tuyên truyn báo dam ATTP, b6 trI kinh phi cho các
hoat deing bâo dam Al IF trong dip T& Trung thu nàm 2019.
3. Thô'i gian thirc hin
3.1. Xây drng k hoach, thânh lap doãn, tin hành thank tra, kim tra tu ngày
28/8/2019.
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3.2. Ché dØ thông tin, báo cáo: Doãn kim tra cüa huyn và doán thanh tra,
ki&m tra cap xã, thi fran báo cáo kát qua thanh tra, kMm tra yE AFIP ye Ban clii
dao huyn (Trung tam tá dv phông) tj-ucfrc 18/9/20 19.
VI. BAO DAM K1N1H PHI
1. Ti tuyn huyn: Kirth phI vá phuang tin báo dam cho cong tác thanh tra,
kim tra, mua mk, kim nghim mau t& ngun kinh phI Chucrng trinh miic tiêu Y
t-Dánsnàm2019.
2. T3i cac dja phirang: Kinh phI vâ phuccng tien báo dam cho cong tác thanh
tra, kiêm tra, mua mau, kim nghiêm mau do dia phi.rang quy djnh
3. Viéc sfr dyng kinh phi thut hién theo các quy djnh hin hành.
Yêu cu các Phàng, Ban, Don vj lien quan và UBND các xã, thj tr&n tHEn
khai thvc hin nghiêm tüc KE hoach nay, baa cáo kEt qua yE Ban chf dao huyn
(qua Trung tam Y tE dç phông) theo quy djnh dE tEng hcrp, báo cáo UBND huyn
vaBanchido1iênngãnhvsinhantoánthixcph.mtinh! aC.0
Nth nhn:
- BCDLNVSAflP tinh (Chi cue A1TP);
- Chü tjeh, the PCT UBND huyn;
- Các phông, ca quan, thânh vién BCDLN ye VSAflP;
- Trung tam VH-fl;
- UBND các xä, thj trân;
- Chánh VP, PVP UBND huyn;
- Liru: VT...—
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