
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HOÀ AN 
  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 112/KH-UBND Hòa An, ngày 31 tháng 7 năm 2020 

   

KẾ HOẠCH 

Đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT  

và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020 

 

Để chủ động đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm đối 

với các thí sinh và người thân liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại 

học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020 tại điểm thi trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân 

huyện xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Tăng cường công tác giáo dục, truyền thông, thông tin chính xác, kịp thời, 

toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm. Đề 

cao vai trò, trách nhiệm của các doanh nghiệp, cá nhân trong việc thực thi pháp luật 

về an toàn thực phẩm. 

2. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ 

sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt tại các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ. Tăng 

cường vai trò giám sát của các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và người tiêu dùng đối 

với việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm của các cá nhân, tổ chức sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm. 

3. Giảm thiểu ngộ độc thực phẩm do tiêu dùng thực phẩm không an toàn, thực 

phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng. 

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI 

1. Đối tượng ưu tiên truyền thông 

- Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

- Chính quyền các cấp; các cơ quan, đơn vị. 

- Người tiêu dùng thực phẩm. 

2. Triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm 

- Tiếp tục hướng dẫn về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các cơ 

sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo nội dung 

Công văn số 109/ATTP-NV ngày 08/4/2020 của Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm 

khi chưa công bố hết dịch. 

- Chủ động thanh tra, kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ 

độc thực phẩm các bệnh truyền qua thực phẩm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại điểm 

thi trên địa bàn huyện. 
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- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền kiến thức về an toàn thực phẩm, 

phòng chống ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm để nâng cao trách nhiệm 

chuyển đổi hành vi mất an toàn thực phẩm, tập trung vào một số nội dung: 

+ Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng các quy định của pháp 

luật về an toàn thực phẩm, các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm để mọi người 

dân hiểu, biết lựa chọn các thực phẩm an toàn, đồng thời biểu dương các tổ chức, các 

nhân tích cực tham gia các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm và đưa tin phản ánh 

những tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. 

+ Phổ biến các quy định bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm, đặc biệt chú trọng các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp 

ăn tập thể, căng tin trường học, quán ăn vỉa hè, thức ăn đường phố… Yêu cầu các cơ 

sở tuyệt đối không sử dụng các nguyên liệu thực phẩm, sản phẩm thực phẩm đã ôi 

thiu, hỏng, mốc, không rõ nguồn gốc, quá hạn sử dụng để chế biến, kinh doanh. 

+ Tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong việc lựa chọn, sơ chế, chế biến, 

bảo quản và sử dụng thực phẩm an toàn; từ chối các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm; không tiêu thụ những thực phẩm không rõ 

nguồn gốc hoặc có dấu hiệu ôi thiu, mốc, hỏng; khai báo khi bị ngộ độc thực phẩm và 

các bệnh truyền qua thực phẩm. 

+ Tuyên truyền, phổ biến các quy định về điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, 

dụng cụ trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. 

+ Phổ biến các quy định về vệ sinh cá nhân trong chế biến phục vụ thực khách, 

cách bảo quản và phục vụ thực khách an toàn. 

+ Phổ biến các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hệ thống quản lý an toàn thực phẩm 

trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Tuyên truyền các mô hình sản xuất, 

kinh doanh, các sản phẩm chuỗi thực phẩm an toàn. 

+ Nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp, người đứng đầu các 

cơ quan, đơn vị trong việc quản lý an toàn thực phẩm tại địa phương; công khai các 

cơ sở, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm nhằm cảnh cáo, 

răn đe, ngăn chặn các hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm không đúng quy định 

của pháp luật. 

+ Tuyên truyền để người tiêu dùng nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm, 

nâng cao trách nhiệm khai báo, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực 

phẩm của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

3. Công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm 

3.1. Mục đích, yêu cầu của công tác thanh tra, kiểm tra 

* Mục đích: 
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- Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm an 

toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, trong đó tập trung 

vào việc tăng cường trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm.  

- Thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi 

phạm về bảo đảm an toàn thực phẩm, không để các cơ sở không đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm cung cấp dịch vụ ăn uống hoạt động gần điểm thi, đồng thời đề xuất các 

giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. 

- Chuẩn bị phương tiện, thiết bị cần thiết để sẵn sàng cấp cứu, điều tra, xử lý 

kịp thời nếu xảy ra ngộ độc thực phẩm. 

* Yêu cầu: 

- Thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vẫn đề tồn 

tại trong quản lý, những vi phạm về bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm. 

- Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục các kiến thức, pháp luật về 

an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức và ý thức của cộng đồng trong công tác bảo 

đảm an toàn thực phẩm.  

3.2. Đối tượng, nội dung thanh tra, kiểm tra 

a) Đối tượng: 

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt tập trung vào các cơ sở 

kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, căng tin trường học, quán ăn vỉa hè, thức 

ăn đường phố hoạt động gần các điểm thi. 

b) Nội dung: 

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

Nội dung thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm được thực hiện theo quy 

định tại Điều 67 Luật An toàn thực phẩm; kiểm tra về an toàn thực phẩm thực hiện 

theo các Điều 68, 69, 70 Luật An toàn thực phẩm và các văn bản quy phạm pháp luật 

do Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Công thương và liên Bộ ban 

hành. 

3.3. Thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm 

Thành lập 01 đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành thành phần gồm: 

1. Phòng Y tế huyện  (01 cán bộ) - Trưởng đoàn. 

2. Đội Quản lý thị trường số 2 (01 cán bộ) - Phó trưởng đoàn. 

3. Phòng Kinh tế & hạ tầng (01 cán bộ) - Phó trưởng đoàn. 

4. Phòng NN&PTNT huyện (01 cán bộ) - Thành viên. 

5. Trung tâm Y tế huyện (02 cán bộ) - Thành viên, Thư ký. 
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6. Công an huyện (01 cán bộ) - Thành viên. 

7. Trung tâm VH&TT huyện (01 cán bộ) - Thành viên. 

(Có lịch thanh tra, kiểm tra kèm theo). 

4. Thời gian và phạm vi triển khai 

* Thời gian: Từ ngày 06/8 đến ngày 10/8/2020. 

* Phạm vi triển khai: Trên địa bàn huyện. 

5. Công tác báo cáo 

Sau khi kết thúc đợt thanh tra, kiểm tra phòng Y tế tổng hợp báo cáo kết quả 

thực hiện về UBND huyện và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Y tế huyện 

- Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn 

thực phẩm phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề 

nghiệp năm 2020. 

- Phối hợp liên ngành thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm theo quy định của Luật An toàn thực phẩm và phân cấp quản lý nhà nước 

về an toàn thực phẩm. 

- Kết thúc đợt thanh tra, kiểm tra tổng hợp hợp báo cáo kết quả thực hiện về 

UBND huyện và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 

2. Trung tâm Y tế huyện 

- Tăng cường triển khai các nhiệm vụ phòng chống quản lý ngộ độc thực phẩm 

theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa và truyền thông huyện tích cực triển khai 

các hoạt động tuyên truyền, truyền thông về đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng 

chống ngộ độc thực phẩm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn huyện. 

- Phối hợp liên ngành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật 

về an toàn thực phẩm thuộc ngành quản lý. 

- Trên cơ sở căn cứ tình hình thực tế nguy cơ mất an toàn thực phẩm tại nơi 

được thanh tra, kiểm tra tiến hành lấy mẫu và kiểm nghiệm thực phẩm. 

3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai công tác truyền 

thông, giáo dục kiến thức, pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, 

nuôi trồng, kinh doanh nông lâm thuỷ sản; hướng dẫn kiến thức, thực hành đúng cho 

nhân dân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đảm bảo ATTP. 
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- Phối hợp liên ngành thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản 

xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.  

- Tăng cường công tác giám sát, phòng chống bệnh, dịch bệnh cho đàn vật 

nuôi, nhất là các bệnh, dịch có khả năng lây truyền sang người; kiểm soát chặt chẽ 

việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú ý, 

hoá chất bảo vệ thực vật. 

4. Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện 

- Triển khai tuyên truyền, tập huấn kiến thức, pháp luật về an toàn thực phẩm, 

hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc ngành quản lý thực hiện 

theo quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm. 

- Phối hợp liên ngành thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản 

xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm theo quy định của Luật An toàn thực phẩm và 

thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.  

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp quản lý, 

kiểm soát an toàn thực phẩm đối với các chợ, siêu thị trên địa bàn, tăng cường triển 

khai việc quản lý sản xuất, kinh doanh rượu theo quy định. 

5. Công an huyện 

Bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm; 

phối hợp với các ngành chức năng trong công tác thanh tra, kiểm tra an toàn thực 

phẩm; phát hiện, xử lý vi phạm việc chấp hành, thực hiện các quy định đảm bảo an 

toàn thực phẩm. 

6. Đội quản lý thị trường số 02 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị phối hợp cùng đoàn thanh tra, kiểm 

tra liên ngành thanh tra, kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, 

chế biến, kinh doanh thực phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ phục vụ ăn uống trên địa 

bàn. 

- Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm theo đúng quy 

định của pháp luật. 

7. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện 

- Dành thời gian, thời lượng phát thanh tuyên truyền về an toàn thực phẩm, phổ 

biến các nội dung quy định về an toàn thực phẩm. 

- Đưa tin, tuyên truyền về các hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về 

công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. 

8. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 
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Phối hợp cùng đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành huyện giải quyết, xử lý các 

vụ việc vi phạm xảy ra trên địa bàn quản lý khi có yêu cầu. 

IV. NGUỒN LỰC 

1. Kinh phí 

Các đơn vị sử dụng nguồn kinh phí được giao trong năm 2020. 

2. Tài liệu truyền thông 

Giao cho khoa An toàn thực phẩm thuộc Trung tâm Y tế huyện phối hợp thực 

hiện. 

Trên đây là kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ kỳ thi tốt nghiệp 

THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020 trên địa bàn huyện./. 

 
 Nơi nhận; 
- TT. Huyện uỷ; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; 

- Thành viên BCĐ VSATTP huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các Trạm y tế xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, YT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đàm Thế Trang 
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LỊCH THANH TRA, KIỂM TRA LIÊN NGÀNH  

Bảo đảm An toàn thực phẩm phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT  

và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020 

(Kèm theo Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2020) 

TT 
Địa điểm 

kiểm tra 
Thời gian  Đơn vị tham gia 

Cán bộ 

tham gia 

Thời gian địa 

điểm tập trung 

Phương 

tiện 

1 
Thị trấn 

Nước Hai 
06/8/2020 

- Phòng Y tế huyện 

- Trung tâm Y tế huyện 

- Đội QLTT số 2 

- Phòng NN&PTNT huyện 

- Phòng KT& HT huyện 

- Công an huyện 

- Trung tâm VH&TT huyện 

01 

02 

01 

01 

01 

01 

01 

8 giờ 

tại Đội QLTT số 

2 

Xe máy 

2 
Thị trấn 

Nước Hai 
07/8/2020 

- Phòng Y tế huyện 

- Trung tâm Y tế huyện 

- Đội QLTT số 2 

- Phòng NN&PTNT huyện 

- Phòng KT& HT huyện 

- Công an huyện 

- Trung tâm VH&TT huyện 

01 

02 

01 

01 

01 

01 

01 

8 giờ 

tại Đội QLTT số 

2 

Xe máy 

3 
Thị trấn 

Nước Hai 
08/8/2020 

- Phòng Y tế huyện 

- Trung tâm Y tế huyện 

- Đội QLTT số 2 

- Phòng NN&PTNT huyện 

- Phòng KT& HT huyện 

- Công an huyện 

- Trung tâm VH&TT huyện 

01 

02 

01 

01 

01 

01 

01 

8 giờ 

tại Đội QLTT số 

2 

Xe máy 

4 
Thị trấn 

Nước Hai 
09/8/2020 

- Phòng Y tế huyện 

- Trung tâm Y tế huyện 

- Đội QLTT số 2 

- Phòng NN&PTNT huyện 

- Phòng KT& HT huyện 

- Công an huyện 

- Trung tâm VH&TT huyện 

01 

02 

01 

01 

01 

01 

01 

8 giờ 

tại Đội QLTT số 

2 

Xe máy 

5 
Thị trấn 

Nước Hai 
10/8/2020 

- Phòng Y tế huyện 

- Trung tâm Y tế huyện 

- Đội QLTT số 2 

- Phòng NN&PTNT huyện 

- Phòng KT& HT huyện 

- Công an huyện 

- Trung tâm VH&TT huyện 

01 

02 

01 

01 

01 

01 

01 

8 giờ 

tại Đội QLTT số 

2 

Xe máy 
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