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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2022 

 

 Thực hiện Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Uỷ ban 

nhân dân xã Hòa Phú về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực 

phẩm; 

 Đoàn kiểm tra xây dựng kế hoạch kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp 

tết Trung thu năm 2022 như sau: 

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 - Kiểm tra việc chấp hành các nội dung quản lý nhà nước về giá và các quy định 

của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm cúa các cơ sở sản xuất, kinh doanh các 

mặt hàng phục vụ Tết trung thu như bánh, mứt, kẹo, rượu, bia, nước giải khát,dịch vụ 

ăn uống..Thông qua hoạt động kiểm tra kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý các 

trường hợp vi phạm quản lý nhà nước về giá, an toàn thực phẩm, hạn chế các vụ ngộ 

độc thực phẩm, góp phần làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. 

 - Kết hợp công tác tuyên truyền cho các cơ sở kinh doanh và người sử dụng nâng 

cao nhận thức và ý thức trong thực hiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung 

thu. 

II. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA 

Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 06/9/2022 của Ủy ban nhân dân xã về việc 

thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn tực phẩm trong dịp tết trung thu 

năm 2022. 

III. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Đối tượng kiểm tra. 

Các cơ sở kinh doanh các mặt hàng thực phẩm như bánh, kẹo, nước giải khát, 

rượu, bia, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể tại các trường mầm non trên địa bàn xã. 

Tuyên truyền, nhắc nhở người dân có thói quen từ chối các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh không đảm bảo an toàn thực phẩm, khai báo kịp thời khi bị ngộ độc thực phẩm 

và các bệnh truyền qua thực phẩm. 

2. Nội dung kiểm tra. 



- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. 

- Giấy chứng nhận sức khỏe của chủ cơ sở. 

- Nhãn mác, hạn sử dụng hàng hóa. 

- Vệ sinh cơ sở kinh doanh và xung quanh khu vực kinh doanh. 

3. Thời gian, kiểm tra. 

- Ngày: 07/9/2022 đến ngày 09/9/2022. 

- Phạm vi thực hiện: các cơ sở kinh doanh trên địa bàn toàn xã. 

Trưởng đoàn sẽ thông báo cụ thể thời gian đi kiểm tra cho các thành viên trong 

đoàn kiểm tra liên nghành về vệ sinh an toàn thực phẩm; 

4. Căn cứ pháp lý để kiểm tra. 

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Quốc 

hội khóa 12; 

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định cho tiết 

thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; 

- Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính Phủ về nhãn hàng hóa; 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Đoàn kiểm tra sẽ do trưởng đoàn chỉ đạo chung, phân công nhiệm vụ, công việc 

cho từng thành viên trong đoàn; 

- Các thành viên trong đoàn kiểm tra sẽ làm việc theo trưởng đoàn phân công giao 

nhiệm vụ; 

- Kinh phí đi kiểm tra do UBND xã chi trả theo quy định hiện hành; 

- Biện pháp xử lý sẽ theo quy định luật ATTP và mức độ vi phạm của các cá nhân, 

tập thể cơ sở kinh doanh vi phạm; 

Trên đây là kế hoạch kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu 

năm 2022./. 

 

Nơi nhận: 

- Trưởng đoàn(b/c); 

- Thành viên đoàn kiểm tra; 

- Lưu. VT.  

 

                                                                                                                                                                                  

TM. ĐOÀN KIỂM TRA 

TRƯỞNG ĐOÀN 

 

 

  

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ 

Nguyễn Thanh Hào 
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