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KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm 

trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch 5598/KH-UBND, ngày 28/12/2021 của Uỷ ban nhân 

dân thị xã Ninh Hoà về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong 

dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân năm 2022 trên địa bàn thị xã 

Ninh Hòa; 

UBND xã Ninh Thọ xây dựng kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn 

thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa lễ 

hội xuân năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

A. Mục đích 

Đảm bảo an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết nguyên đán Nhâm Dần 

và mùa lễ hội Xuân năm 2022, các cơ sở sản xuất thực phẩm và các cơ sở kinh 

doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các 

trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm 

trong dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần và mùa lễ hội xuân năm 2022. 

Đánh giá việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, xử lý nghiêm 

hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm kém chất lượng. 

B. Yêu cầu 

Kiểm tra tập trung vào các loại mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều 

trong dịp tết Nguyên đán và trong các lễ hội như thực phẩm không bảo đảm chất 

lượng, hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. 

Trong quá trình kiểm tra kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến các 

quy định của pháp luật về ATTP cũng như các kiến thức trong lựa chọn, bảo quản, 

chế biến và tiêu dùng đến người dân. 

Triển khai kiểm tra trước, trong và sau Tết và mùa Lễ hội Xuân năm 2022, 

bảo đảm đúng tiến độ theo sự chỉ đạo của UBND thị xã Ninh Hòa. Hoạt động kiểm 
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tra phải đảm bảo tuân thủ tuyệt đối 5K của Bộ Y tế về phòng chóng dịch bệnh 

Covid-19. 

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Đối tượng kiểm tra 

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường 

phố, tập trung vào những mặt hàng thực phẩm sử dụng nhiều trong dịp Tết và các 

lễ hội, việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các 

cơ sở kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn theo 

phân cấp quản lý. 

2. Nội dung kiểm tra 

a) Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm: 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (đối với cơ sở thuộc diện phải 

cấp giấy); 

- Giấy xác nhận đủ sức khỏe, giấy xác nhận kiến thức ATTP hoặc danh sách 

xác nhận tập huấn kiến thức ATTP của người lao động trực tiếp sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm (do chủ cơ sở ký xác nhận). 

- Điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ, con người, 

được quy định tại Luật ATTP, Nghị định và các văn bản pháp luật của các Bộ: Y 

tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương. 

- Quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm. 

- Nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm. 

- Nguồn nước dùng cho chế biến thực phẩm. 

b) Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống: 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm (đối với những cơ sở thuộc diện phải có giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện an toàn thực phẩm). 

- Giấy xác nhận đủ sức khỏe, giấy xác nhận kiến thức ATTP hoạc danh sách 

tập huấn kiến thức ATTP của người lao động trực tiếp chế biến thực phẩm,(do chủ 

cơ sở ký xác nhận). 

- Điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ. 

- Quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm. 

- Nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm được sử dụng tại cơ sở. 
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- Việc đảm bảo nước sạch dùng do chế biến thực phẩm. 

- Kiểm nghiệm các chỉ tiêu ATTP theo quy định khi cần thiết. 

c) Đối với cơ sở thức ăn đường phố 

- Cơ sở có đảm bảo cách biệt nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm. 

- Thức ăn có được bày bán trên giá, kệ, phương tiện đảm bảo ATTP. 

- Kiểm tra nguyên liệu, phụ gia thực phẩm. 

- Kiểm tra dụng cụ ăn uống, chứa đựng thực phẩm. 

- Kiểm tra dụng cụ che nắng mưa, bụi bẩn, côn trùng và động vật gây hại. 

- Kiểm tra nguồn nước phục vụ chế biến, kinh doanh thực phẩm. 

- Kiểm tra điều kiện sức khỏe, kiến thức và thực hành của chủ và người trực 

tiếp chế biến, kinh doanh thực phẩm. 

- Kiểm nghiệm các chỉ tiêu ATTP theo quy định khi cần thiết. 

- Các nội dung khác có liên quan. 

3. Thời gian, đối tượng, phạm vi, địa điểm kiểm tra 

Thời gian Địa điểm Phạm vi kiểm tra 
Người 

thực hiện 

Người 

giám sát 

20/01/2022 
Thôn Lạc An, 

Ninh Điền 

Kiểm tra các cơ sở kinh 

doanh các loại thực phẩm 

trong dịp Tết Nguyên đán, 

kinh doanh dịch vụ ăn 

uống, thức ăn đường phố  

Đoàn kiểm tra 

liên ngành xã 

theo quyết định 

UBND xã 

UBND xã 

21/01/2022 
Thôn Lạc Ninh, 

Xuân Phong 

Kiểm tra các cơ sở kinh 

doanh các loại thực phẩm 

trong dịp Tết Nguyên đán, 

kinh doanh dịch vụ ăn 

uống, thức ăn đường phố 

Đoàn kiểm tra 

liên ngành xã 

theo quyết định 

UBND xã 

UBND xã 

22/01/2022 

 

Thôn Bình Sơn, 

Chánh Thanh 

Kiểm tra các cơ sở kinh 

doanh các loại thực phẩm 

trong dịp Tết Nguyên đán, 

kinh doanh dịch vụ ăn 

uống, thức ăn đường phố 

Đoàn kiểm tra 

liên ngành xã 

theo quyết định 

UBND xã 

UBND xã 
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23/01/2022 

 

Thôn Lạc Bình, 

Xuân Mỹ 

Kiểm tra các cơ sở kinh 

doanh các loại thực phẩm 

trong dịp Tết Nguyên đán, 

kinh doanh dịch vụ ăn 

uống, thức ăn đường phố 

Đoàn kiểm tra 

liên ngành xã 

theo quyết định 

UBND xã 

 

 

UBND xã 

 

 

 

24/01/2022 Chợ Lạc An 

Kiểm tra các cơ sở kinh 

doanh các loại thực phẩm 

trong dịp Tết Nguyên đán, 

kinh doanh dịch vụ ăn 

uống, thức ăn đường phố 

Đoàn kiểm tra 

liên ngành xã 

theo quyết định 

UBND xã 

UBND xã 

3. Đoàn kiểm tra 

Ban chỉ đạo ATTP phối hợp các ban, ngành triển khai các hoạt động kiểm tra 

liên ngành ATTP của xã. 

4. Kinh phí 

Ủy ban nhân dân xã hổ trợ kinh phí cho đoàn kiểm tra liên ngành. Hỗ trợ 

đoàn kiểm tra: 50.000 đ/ người/ngày x 5 ngày = 250.000đ. 

250.000 x 7 người = 1.750.000 đồng. ( một triệu bảy trăm năm mươi ngàn 

đồng) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành theo ban chỉ đạo ATTP tại địa phương. 

1.  Đại diện Trạm y tế 

Thường trực Ban chỉ đạo công tác ATTP tham mưu xây dựng kế hoạch triển 

khai đảm bảo ATTP về tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực 

phẩm trên địa bàn xã Ninh Thọ. 

Phối hợp với đoàn liên ngành các hoạt động kiểm tra theo chức năng, nhiệm 

vụ của ngành đặc biệt chú trọng kiểm tra nội dung: Vệ sinh cơ sở, vệ sinh cá nhân; 

nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm. 

Chuẩn bị sẵn sàng đảm bảo lực lượng chuyên môn, trang thiết bị, thuốc và 

hóa chất để kịp thời ứng phó khi có sự cố về ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn 

xã. 

Thường trực tổng hợp kết quả, báo cáo UBND thị xã và Phòng y tế theo quy 

định. 

2. Công chức Địa chính – Xây dựng 

Tổ chức các hoạt động kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, cử cán 

bộ tham gia đoàn kiểm tra liên ngành. 
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Phối hợp các ban, ngành trong công tác kiểm tra. 

Tuyên truyền chỉ đạo các đơn vị trong ngành các biện pháp đảm bảo ATTP. 

3. Công chức Văn hóa – Thông tin 

Tổ chức các hoạt động kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, kiểm 

tra, kiểm soát thị trường chú trọng nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng thực phẩm lưu 

thông trên thị trường, nhãn mác sản phẩm. Cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra liên 

ngành. 

Phối hợp các ban ngành trong công tác kiểm tra. 

Tuyên truyền chỉ đạo các đơn vị trong ngành các biện pháp đảm bảo ATTP. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai đợt kiểm tra liên ngành về ATTP trong dịp 

Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa lễ hội Xuân năm 2022 của Uỷ ban nhân dân xã 

Ninh Thọ, đề nghị các thành viên các ban, ngành nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- UBND thị xã; (để b/cáo) 

- TTrực, Đảng ủy xã, HĐND xã; (để b/cáo) 

- Các ban, ngành trong xã; (phối hợp) 

-Trạm y tế;(phối hợp thực hiện) 

- Lưu VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Võ Khánh Đăng 
 


	OLE_LINK3
	OLE_LINK4
	loai_2
	muc_1
	muc_2
	bookmark0

		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2022-01-20T14:22:13+0700
	Việt Nam
	Võ Khánh Đăng<vkdang@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-01-20T16:04:54+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân xã Ninh Thọ<ninhtho.nh@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2022-01-20T16:05:03+0700
	Việt Nam
	Ủy ban nhân dân xã Ninh Thọ<ninhtho.nh@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




