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UBND TỈNH LẠNG SƠN  
BAN CHỈ  ĐẠO LIÊN NGÀNH VỀ 
VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
  

Số:  104 /KH-BCĐ 
 

Lạng Sơn, ngày 19 tháng 12 năm 2018 
 

KẾ HOẠCH 
Triển khai công tác Bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán  

Kỷ hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019 
 

 Căn cứ Kế hoạch số 1530/KH-BCĐTƯVSATTP ngày 07/12/2018 của 
Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm về triển khai 
công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ hợi và mùa Lễ hội 
Xuân năm 2019. 

Để đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) cho nhân dân trong dịp Tết 
Nguyên đán Kỷ hợi và mùa Lễ hội xuân năm 2019. Ban Chỉ đạo liên ngành về 
vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lạng Sơn ban hành kế hoạch triển khai công tác 
Bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ hợi và mùa Lễ hội xuân năm 
2019 như sau:  

I. MỤC TIÊU  

1. Mục tiêu chung:  

Bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập 
khẩu và sử dụng thực phẩm; tăng cường kiểm soát, xử lý việc sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong 
dịp Tết Nguyên đán Kỷ hợi và Lễ hội Xuân 2019. 

2. Mục tiêu cụ thể: 

- Hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ 
hợi và Lễ hội Xuân 2019. 

- Thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra  liên ngành từ tỉnh đến cấp xã, 
phường tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết và Lễ hội 
có yếu tố nguy cơ cao; các huyện, thành phố có số dân lớn, tiêu thụ nhiều thực 
phẩm trong năm và các huyện có cửa khẩu. 

- Huy động tối đa các kênh truyền thông phổ biến các quy định của pháp 
luật về an toàn thực phẩm cũng như các kiến thức trong lựa chọn, bảo quản, chế 
biến và tiêu dùng thực phẩm đến người dân. 

II. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI 

- Thời gian: Từ 01/01/2019 đến hết 25/3/2019. 

- Phạm vi: Trên địa bàn toàn tỉnh 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI 
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1. Hoạt động truyền thông (Phụ lục 1) 

- Phổ biến kế hoạch triển khai công tác bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán 
Kỷ hợi và Lễ hội Xuân 2019. 

- Huy động các cơ quan thông tin đại chúng ở các cấp địa phương (tỉnh, 
huyện, thành phố, xã/phường/thị trấn) tham gia truyền thông về bảo đảm an toàn 
thực phẩm cho nhà quản lý, người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng về 
sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo pháp luật, quản lý an toàn thực phẩm tại 
nơi diễn ra lễ hội; quản lý thực phẩm theo đặc thù địa phương; kịp thời công 
khai các trường hợp vi phạm quy định ATTP, phổ biến các cơ sở, cá nhân, các  
địa chỉ sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn cho cộng đồng. 

- Huy động mọi nguồn lực, mọi hình thức, phương tiện truyền thông thích 
hợp để phổ biến các quy định về ATTP, kiến thức về ATTP; Huy động toàn xã 
hội tham gia phòng ngừa, đấu tranh với việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm 
giả, kém chất lượng; phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, kịp thời cảnh báo nguy cơ 
mất an toàn thực phẩm trong dịp trước, trong và sau tết, cũng như mùa Lễ hội 
xuân 2019. 

- Huy động vai trò của Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 
trong các hoạt động truyền thông về đảm bảo an toàn thực phẩm nhằm triển khai 
thực hiện Kế hoạch phối hợp số 208/KH-UBND-HND-HLHPN ngày 
26/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ 
tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động sản 
xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017-
2020. 

- Nội dung tuyên truyền (Phụ lục 1). 

2. Hoạt động thanh tra, kiểm tra 

2.1. Tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành   

- Đối với tuyến tỉnh: Thành lập 01 đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Y tế 
chủ trì phối hợp với cơ quan chức năng liên quan triển khai. Tiến hành kiểm tra 
tại thành phố Lạng Sơn và các huyện: Cao Lộc, Văn Lãng, Tràng Định. 

- Đối với tuyến huyện/thành phố, tuyến xã (phường, thị trấn): Căn cứ tình 
hình thực tế, thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra với các đơn vị chức năng liên 
quan. Tiến hành thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn.  

2.2. Yêu cầu  

- Thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các mặt hàng 
tiêu thụ lớn trong dịp Tết như: Rượu bia, bánh kẹo, thịt gia súc, gia cầm và sản 
phẩm thịt, các loại mứt.., các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Trong đó chú 
trọng những cơ sở có dấu hiệu vi phạm về đảm bảo an toàn thực phẩm.  

- Yêu cầu các Đoàn thanh tra, kiểm tra cần bố trí lực lượng đủ mạnh, 
chuẩn bị đầy đủ các văn bản có liên quan, mẫu biểu thanh tra, kiểm tra thống 
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nhất để xử lý sai phạm khi cần thiết, đồng thời bố trí cán bộ lấy mẫu xét nghiệm 
theo quy định. 

- Các đơn vị chủ trì đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành của từ cấp tỉnh 
đến huyện, xã/phường mời đại diện Mặt trận Tổ quốc cùng cấp tham gia Đoàn 
thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch số 127/KHPH-UBND-UBMTTQ ngày 
04/11/2016 Kế hoạch 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. 

2.3. Đối tượng thanh tra, kiểm tra 

2.3.1. Đối tượng thanh tra, kiểm tra: Chủ yếu là các cơ sở sản xuất, chế 
biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh 
doanh thức ăn đường phố, tập trung vào những cơ sở sản xuất, kinh doanh các 
mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội 
xuân 2019 như: Thịt, sản phẩm từ thịt, bia, rượu, nước giải khát, bánh, mứt, 
kẹo,... các cơ sở dịch vụ ăn uống. Trong đó, các đoàn của tuyến tỉnh tập trung 
thanh tra, kiểm tra những cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm với 
số lượng lớn, các chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại. Đối với các cơ sở 
thực phẩm vừa và nhỏ, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chủ yếu do cấp huyện, 
xã thực hiện thanh tra, kiểm tra.   

2.3.2. Đối với công tác quản lý về ATTP: Trong quá trình thanh tra, kiểm 
tra các đoàn thanh tra, kiểm tra của tuyến trên sẽ làm việc với Ban Chỉ đạo liên 
ngành VSATTP của tuyến dưới để nắm bắt tình hình công tác bảo đảm ATTP 
trong dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân năm 2019 tại địa phương, việc 
triển khai các biện pháp quản lý ATTP và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra. 

2.4. Nội dung thanh tra, kiểm tra: (Chi tiết tại Phụ lục 2)  

2.5. Xử lý vi phạm: 

- Các đoàn thanh tra, kiểm tra khi phát hiện vi phạm phải xử lý theo đúng 
quy định của pháp luật, tuyệt đối không để các sản phẩm không đảm bảo an toàn 
thực phẩm, không rõ nguồn gốc, không đúng quy định về ghi nhãn hoặc có các 
vi phạm khác lưu thông trên thị trường; không để các sản phẩm quảng cáo sai 
quy định tiếp tục lưu hành; không để các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ăn 
uống, thức ăn đường phố không đảm bảo an toàn thực phẩm tiếp tục hoạt động 
khi chưa thực hiện các biện pháp khắc phục. 

- Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm, khi cần thiết, các 
đoàn của tuyến trên chuyển hồ sơ vi phạm cho cơ quan chức năng của địa 
phương nơi có cơ sở được thanh tra, kiểm tra để xử lý theo quy định.  

- Khi công bố kết luận thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật về 
an toàn thực phẩm, các đoàn thanh tra, kiểm tra có trách nhiệm gửi một bản sao 
đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp (nơi có cơ sở được thanh tra, 
kiểm tra) để tuyên truyền hoặc giám sát việc thực hiện sau kết luận đã công bố 
(theo Kế hoạch số 127/KHPH-UBND-UBMTTQ ngày 04/11/2016 Kế hoạch 
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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). 

IV. TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN  

1. Xây dựng kế hoạch: Trước ngày 30/12/2018.  

2. Triển khai chiến dịch truyền thông: Từ tháng 01/2019. 

3. Triển khai thanh tra, kiểm tra: Từ 01/01/2019 đến 25/3/2019.  

4. Tổng hợp báo cáo: Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm 
các huyện/thành phố, các Sở, ban, ngành (thành viên BCĐ liên ngành về 
VSATTP tỉnh) báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch về  Sở Y tế (Cơ quan thường 
trực của BCĐ liên ngành về VSATTP tỉnh) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, 
Bộ Y tế, báo cáo Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về VSATTP. (theo mẫu 
báo cáo số 1 kèm theo Kế hoạch), cụ thể như sau: 

- Báo cáo nhanh kết quả thanh tra, kiểm tra trước ngày 25/01/2019 (theo 
mẫu báo cáo số 02. 

- Báo cáo tổng kết việc triển khai, thực hiện công tác bảo đảm an toàn 
thực phẩm Tết Nguyên đán 2019 trước ngày 10/02/2019 (theo mẫu báo cáo số 
1 kèm theo Kế hoạch).  

- Báo cáo tổng kết việc triển khai, thực hiện công tác bảo đảm an toàn 
thực phẩm mùa Lễ hội Xuân 2019 trước ngày 25/3/2019. (theo mẫu báo cáo số  
01). 

Báo cáo của các ngành, các địa phương gửi về Văn phòng Thường trực 
của BCĐ liên ngành về VSATTP tỉnh  (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - số 
13, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, điện thoại: 
0205.6256.310, Fax: 0205.625.6307, Email: cctpls@gmail.com) để tổng hợp, 
báo cáo Bộ Y tế, báo cáo Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về VSATTP. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

Trên cơ sở kế hoạch của Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP tỉnh, yêu cầu 
các Sở, ngành có liên quan và Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm 
các huyện/thành phố chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động 
truyền thông, thanh tra, kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết 
Nguyên đán và Lễ hội xuân năm 2019 hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. 

Phân công các thành viên trong Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP tỉnh 
đôn đốc, chỉ đạo các hoạt động triển khai kế hoạch bảo đảm ATTP trong dịp Tết 
Nguyên đán năm 2019 tại địa bàn các huyện, thành phố như sau:   

Công an tỉnh: huyện Lộc Bình;   

Sở Thông tin và Truyền thông: huyện Bình Gia;   

Sở Tài chính: huyện Văn Quan;   

Sở Công Thương: huyện Bắc Sơn;   
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Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: huyện Đình Lập;  

Sở Khoa học và Công nghệ: huyện Chi Lăng;   

Cục Hải quan tỉnh: huyện Cao Lộc;   

Sở Tài nguyên và Môi trường: huyện Hữu Lũng;   

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: huyện Tràng Định;   

Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh: huyện Văn Lãng;   

UBND thành phố: thành phố Lạng Sơn. 

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

1. Nguyên tắc: Các hoạt động do cấp nào, ngành nào chủ trì thì kinh phí 
do cấp đó, ngành đó đảm bảo, kể cả công tác phí cho các thành viên tham gia 
phối hợp và các chi phí khác liên quan như: chi phí mua mẫu, vận chuyển mẫu, 
xét nghiệm mẫu và xử lý vi phạm (nếu có). Việc sử dụng kinh phí thực hiện theo 
quy định hiện hành. 

2. Các nguồn kinh phí có thể huy động: 

- Kinh phí Chương trình mục tiêu Y tế-Dân số năm 2018, 2019;   

- Kinh phí hỗ trợ của các Sở, ban, ngành, địa phương cho công tác ATTP. 

- Kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác./.  

 
Nơi nhận: 
- Bộ Y tế - Thường trực BCĐTƯVSATTP (B/c);  
- Cục An toàn thực phẩm (B/c);  
- Thường trực Tỉnh ủy;  
- Thường trực HĐND tỉnh;  
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (B/c);  
- UBMTTQ tỉnh;  
- Các TV BCĐ liên ngành VSATTP tỉnh QĐ 764;  
- Lãnh đạo Sở Y tế;    
- UBND các huyện, thành phố;  
- Thanh tra Sở Y tế; 
- Văn phòng Thường trực BCĐ (Chi cục ATVSTP); 
- Lưu: VT, NVY.  
 

KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

   

  

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 
Nguyễn Thế Toàn 
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