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KẾ HOẠCH 
Triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2018 

 

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010; 

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; 

Căn cứ Kế hoạch số 315/KH-BCĐTƯATTP ngày 16/4/2018 của Ban Chỉ đạo 
liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm kế hoạch hậu kiểm về an toàn thực phẩm 
năm 2018; 

Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) tỉnh xây dựng 
kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2018 như sau: 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

I. Mục đích 

1. Công tác hậu kiểm nhằm kiểm soát bảo đảm an toàn thực phẩm các khâu sản 
xuất, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường, chú trọng hậu kiểm đối với các cơ sở có sản 
phẩm công bố (tự công bố, đăng ký bản công bố sản phẩm), cơ sở sản xuất, nhập khẩu 
và kinh doanh thực phẩm. Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triền nông thôn, Sở Công 
Thương và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch hậu kiểm bảo 
đảm mục tiêu 100% sản phẩm lưu thông trên thị trường phải được kiểm tra, giám sát 1 
lần/năm về công bố sản phẩm và chỉ tiêu an toàn. 

2. Thông qua công tác hậu kiểm tuyên truyền chính sách pháp luật về an toàn 
thực phẩm, nâng cao trách nhiệm của cơ sở/người sản xuất, kinh doanh thực phẩm 
trong bảo đảm an toàn thực phẩm; phổ biến, hướng dẫn thực hiện có hiệu quả Nghị 
định số 15/2018/NĐ-CP. 

3. Công tác hậu kiểm phải ngăn chặn được cơ bản tình trạng sản xuất, nhập 
khẩu, kinh doanh thực phẩm không bảo đảm an toàn; phát hiện, xử lý nghiêm tổ chức, 
cá nhân vi phạm về an toàn thực phẩm và công khai trên phương tiện thông tin đại 
chúng theo quy định. 

II. Yêu cầu 

1. Công tác hậu kiểm có trọng tâm, trọng điểm, tập trung hậu kiểm nhóm sản 
phẩm/sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm, sản phẩm nhập khẩu thuộc diện miễn 
kiểm tra hoặc kiểm tra giảm, sản phẩm sản xuất tại các cơ sở không được cấp một 
trong các giấy chứng nhận sau: GMP, HACCP, ISO 22000, IFS, BRC, FSSC 22000 và 
kiểm soát an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh 
dịch vụ ăn uống thuộc diện miễn cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 
phẩm. 

2. Kết hợp hậu kiểm hồ sơ và lấy mẫu kiểm nghiệm chỉ tiêu an toàn thực phẩm, 
kiểm soát chặt chẽ hồ sơ tự công bố sản phẩm, trình tự tự công bố, phiếu kết quả kiểm 
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nghiệm, ghi nhãn, quảng cáo và chỉ tiêu an toàn cơ sở tự công bố/đăng ký bản công bố 
(hoặc các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định pháp luật cơ sở công bố áp dụng). 

B. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

I. Trách nhiệm hậu kiểm 

1. Tại tuyến tỉnh: 

1.1. Sở Y tế 

Giao cho Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với Trung tâm Kiểm 
soát bệnh tật, Trung Kiểm nghiệm Dược phẩm- Mỹ phẩm, các lực lượng chức năng và 
đơn vị liên quan hậu kiểm về tự công bổ sản phẩm, sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, 
quảng cáo, lấy mẫu kiểm nghiệm, cụ thể như sau:  

- Sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản 
phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi. 

- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể theo phân cấp quản lý. 

- Các sản phẩm/nhóm sản phẩm tại Phụ lục II Nghị định số 15/2018/NĐ- CP. 

- Các cơ sở sản xuất nhiều loại sản phẩm thực phẩm (quy định tại khoản 8 
Điều 36 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP) nếu cơ sở sản xuất sản phẩm thuộc ngành y tế 
quản lý có sản lượng lớn nhất. 

1.2. Sở Công Thương  

Giao các đơn vị chức năng phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan hậu 
kiểm và chỉ đạo hậu kiểm về tự công bố sản phẩm, sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, 
quảng cáo, lấy mẫu kiểm nghiệm các sản phẩm/nhóm sản phẩm, cụ thể như sau: 

- Các sản phẩm/nhóm sản phẩm tại Phụ lục IV Nghị định số 15/2018/NĐ- CP. 

- Các cơ sở kinh doanh nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản 
lý từ 02 cơ quan quản lý chuyên ngành trở lên (quy định tại khoản 9 Điều 36 Nghị 
định số 15/2018/NĐ-CP). 

- Các cơ sở ở Chợ, Trung tâm thương mại vừa sơ chế, chế biến phục vụ kinh 
doanh thực phẩm tại chỗ (các loại bánh từ bột, sơ chế đóng gói thịt cá, rau củ quả, 
nông thủy sản) vừa kinh doanh thực phẩm hỗn hợp, dịch vụ ăn uống tại chỗ (theo quy 
định tại Điều 8 Quy chế phối hợp số  1680/QCPH-YT-NN-CT ngày 13 tháng 12 năm 
2017 của Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, quy chế 
phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn). 

- Các cơ sở sản xuất nhiều loại sản phẩm thực phẩm (quy định tại khoản 8 Điều 
36 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP) nếu cơ sở sản xuất sản phẩm thuộc ngành công 
thương quản lý có sản lượng lớn nhất. 

1.3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Giao các đơn vị chức năng của Sở phối hợp với các cơ quan chức năng liên 
quan hậu kiểm và chỉ đạo hậu kiểm về tự công bổ sản phẩm, sản xuất, kinh doanh, 
nhập khẩu, quảng cáo, lấy mẫu kiểm nghiệm, cụ thể như sau:  

- Các sản phẩm/nhóm sản phẩm tại Phụ lục III Nghị định số 15/2018/NĐ- CP. 

- Các cơ sở sản quy định tại khoản 8 Điều 36 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP nếu 
cơ sở sản xuất sản phẩm thuộc ngành nông nghiệp quản lý có sản lượng lớn nhất. 

1.4. Đối với các cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh nhiều sản phẩm thực 
phẩm: Cơ quan tiếp nhận thủ tục hành chính là cơ quan chủ trì hậu kiểm. 



3 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố  

Chỉ đạo, phân công cơ quan chức năng của huyện, thành phố hậu kiểm các sản 
phẩm/nhóm sản phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố theo 
phân cấp quản lý. 

II. Thời gian và địa bàn hậu kiểm 

1.Thời gian: Thực hiện hậu kiểm từ tháng 5/2018 đến tháng 12/2018. 

2. Địa điểm: Triển khai trên địa bàn toàn tỉnh. 

III. Trọng tâm nội dung hậu kiểm 

1. Hậu kiểm về công bố sản phẩm: 

Hậu kiểm việc thực hiện các quy định về tự công bố sản phẩm, đăng ký bản 
công bố sản phẩm, trình tự công bố sản phẩm, phiếu kết quả kiểm nghiệm và các hồ 
sơ, tài liệu pháp lý quy định tại Chương II và Chương III Nghị định số 15/2018/ND-
CP. 

2. Hậu kiểm về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm: 

Hậu kiểm cơ sở thuộc diện cấp và không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở 
đủ điều kiện an toàn thực phẩm, trong đó chú trọng hậu kiểm đối với cơ sở không 
thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm quy định tại 
Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. 

3. Hậu kiểm đối với thực phẩm nhập khẩu: 

Tập trung hậu kiểm, lấy mẫu kiểm nghiệm theo thứ tự ưu tiên sau: Các sản 
phẩm thuộc diện miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu quy định tại 
Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, sản phẩm/lô hàng áp dụng phương 
thức kiểm tra giảm, sản phẩm/lô hàng áp dụng phương thức kiểm tra thông thường 
(đối với các sản phẩm/nhóm sản phẩm tại Phụ lục II, III, IV Nghị định sổ 
15/2018/NĐ-CP). 

4. Hậu kiểm về ghi nhãn: Thực hiện theo quy định tại Chương VII Nghị định 
số 15/2018/NĐ-CP. 

5. Hậu kiểm về quảng cáo: 

Tập trung hậu kiểm về quảng cáo đổi với các nhóm thực phẩm phải đăng ký nội 
dung trước khi thực hiện quảng cáo quy định tại Điều 26 Nghị định số 15/2018/NĐ-
CP. 

6. Hậu kiểm về sản xuất, kinh doanh và sử dụng phụ gia thực phẩm: Thực 
hiện theo quy định tại Chương X Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. 

7. Hậu kiểm về truy xuất nguồn gốc thực phẩm: Thực hiện theo quy dịnh tại 
Chương XI Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. 

8. Đổi với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn dường phổ: 

Tập trung hậu kiểm việc chấp hành các quy định chung về bảo đảm an toàn 
thực phẩm, các yêu cầu về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm; việc sử dụng phụ gia 
thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm; kiểm soát bảo 
đảm an toàn thực phẩm tại căng tin, bếp ăn tập thể trong các trường học, bệnh viện, 
trong khu công nghiệp, các cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, khu du lịch, lễ hội, sự kiện lớn 
và thức ăn đường phố. 
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IV. Xử lý vi phạm 

1. Thông qua công tác hậu kiểm, phát hiện, ngăn chặn kịp thời vi phạm về an 
toàn thực phẩm, không để thực phẩm không bảo đảm an toàn, không rõ nguồn gốc 
xuất xứ, nhập lậu lưu thông trên thị trường. Kết hợp hậu kiểm với tuyên truyền quy 
định xử lý hình sự đổi với tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo Điều 317 
Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017, các nghị định của Chính phủ về xử phạt 
vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và các lĩnh vực quản lý nhà nước có liên 
quan. 

2. Việc áp dụng xử lý vi phạm phải đúng quy định pháp luật, kết quả xử lý công 
bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định. 

V. Công tác báo cáo 

1. Các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương tổng hợp 
báo cáo kết quả hậu kiểm thuộc phạm vi quản lý của Sở, Ủy ban nhân dân các huyện, 
thành phố tổng hợp báo cáo kết quả hậu kiểm gửi Sở Y tế (Chi cục An toàn vệ sinh 
thực phẩm) để tổng họp báo cáo Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP tỉnh, Chủ tịch 
UBND tỉnh và Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm. 

2. Các mốc thời gian báo cáo 

- Báo cáo 6 tháng: Trước ngày 20/6/2018. 

- Báo cáo năm 2018: Trước ngày 20/12/2018. 

VI. Tổ chức thưc hiện 

1. Các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương và Ủy ban 
nhân dân các huyện, thành phố triển khai cụ thể Kế hoạch này, phân công/giao cơ 
quan chủ trì hậu kiểm, cơ quan phối hợp; báo cáo kết quả định kỳ (theo mốc thời gian 
tại Mục V nêu trên) gửi Sở Y tế (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm) để tổng hợp, cụ 
thể: 

1.1. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm – Sở Y tế  

Tham mưu cho Sở Y tế - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo liên ngành về 
VSATTP tỉnh theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch; chủ 
trì phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai hậu kiểm các sản phẩm/nhóm sản 
phẩm tại Phụ lục II Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, hướng dẫn Văn phòng HĐND, 
UBND các huyện, thành phố hậu kiểm nhóm sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của Sở 
Y tế.  

Chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng của Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức sơ kết, 
tổng kết đánh giá về công tác hậu kiểm. 

1.2. Đơn vị chức năng được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở 
Công Thương phân công/giao chủ trì hậu kiểm có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc tình 
hình thực hiện của ngành và phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm – Sở Y 
tế triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này; chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức 
năng và cơ quan chuyên môn của các huyện, thành phố triển khai hậu kiểm các sản 
phẩm/nhóm sản phẩm tại Phụ lục III và IV Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, hướng dẫn 
các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, thành phố hậu kiểm nhóm sản phẩm thuộc 
phạm vi quản lý của Sở. 
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1.3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố  

Xây dựng kế hoạch hậu kiểm tập trung hậu kiểm các sản phẩm/nhóm sản phẩm, 
cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố theo phân cấp quản lý. 

2. Các đơn vị thực hiện kiểm nghiệm thuộc Sở Y tế (Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật, Trung Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm); các đơn vị kiểm nghiệm được 
chỉ định phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm có trách nhiệm phối hợp với 
cơ quan quản lý an toàn thực phẩm lấy mẫu hậu kiểm về an toàn thực phẩm. Việc lấy 
mẫu hậu kiểm thực hiện theo quy định về lấy mẫu thực phẩm phục vụ thanh tra, kiểm 
tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Kết quả kiểm nghiệm mẫu là căn cứ để cơ 
quan có thẩm quyền xử lý cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định. 

3. Các ngành thành viên Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP tỉnh: Phối hợp 
với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương tuyên truyền 
về Nghị định số 15/2018/NĐ-CP và Kế hoạch này; phối hợp, chỉ đạo các huyện, thành 
phố tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. 

4. Các cơ quan Báo, Đài PTTH của tỉnh: Phối hợp với Sở Y tế, Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân các huyện, 
thành phố tuyên truyền về Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, tuyên truyền chính sách 
pháp luật về an toàn thực phẩm, công khai cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm, sản 
phẩm vi phạm để người dân biết. 

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn: Phối hợp chỉ 
đạo thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và 
các tổ chức thành viên; tiếp tục phối hợp thực hiện Kế hoạch phối hợp số 127/KHPH-
UBND-UBMTTQ ngày 04/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn về việc phối hợp thực hiện Chương trình vận động và 
giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn. 

C. KINH PHÍ HẬU KIỂM 

Kinh phí phục vụ cho công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm do ngân sách 
nhà nước cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Việc sử dụng kinh phí thực hiện 
theo quy định của pháp luật. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 
2018, Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP tỉnh đề nghị các Sở, ngành và UBND các 
huyện, thành phố triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c); 
- Thường trực HĐND tỉnh (B/c); 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (B/c); 
- Trưởng BCĐ liên ngành về VSATTP tỉnh (B/c); 
- Các TV BCĐLNVSATTP tỉnh QĐ 764/UBND;  
- UBND các huyện, thành phố; 
- Văn phòng Thường trực BCĐ (Chi cục ATTP); 
- Lưu: VT, NVY. 

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 
 
 
 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 
Nguyễn Thế Toàn 
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