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Lạng Sơn, ngày       tháng 9 năm 2020 
 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra, giám sát hoạt động Ban Chỉ đạo liên ngành  

về vệ sinh an toàn thực phẩm các huyện, thành phố, năm 2020 
                                                                                                                                

  

          Căn cứ  Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn 

thực phẩm tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 1157/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc thay đổi Trưởng Ban Chỉ đạo  liên 

ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lạng Sơn; Quy chế hoạt động số 

124/QĐ-BCĐ ngày 16/11/2016 của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn 

thực phẩm tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ  Quyết định số 81/QĐ-BCĐ ngày 06/9/2016 của Ban Chỉ đạo liên 

ngành về VSATTP tỉnh về việc kiện toàn Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo 

liên ngành về VSATTP tỉnh Lạng Sơn, Quyết định số 119/QĐ-BCĐ ngày 24 

tháng 8 năm 2018 của Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP tỉnh về việc thay đổi 

và bổ sung Thành viên Tổ Công tác giúp việc Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh 

an toàn thực phẩm tỉnh Lạng Sơn. 

 Nhằm đánh giá hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP các 

huyện, thành phố đối với công tác đảm bảo an  toàn thực phẩm; Việc triển khai 

Công văn số 445/UBND-KGVX ngày 04 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh về 

việc thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, 

Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh xây dựng kế hoạch 

kiểm tra, giám sát hoạt động Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP các huyện, 

thành phố, với các nội dung cụ thể như sau: 

     I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

 Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp quản lý, bảo 

đảm an toàn thực phẩm đã được chỉ đạo tại các Kế hoạch, Chương trình về bảo 

đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh được Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt.  

 Thông qua công tác kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá hoạt động của Ban 

Chỉ đạo liên ngành về VSATTP các huyện, thành phố; đề xuất kiến nghị với 

UBND tỉnh tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn 

thực phẩm. 

II. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI THỰC HIỆN 

1. Thời gian: Dự kiến từ ngày 24/9/2020 đến ngày 23/10/2020. 

2. Phạm vi: Tại các huyện, thành phố. 

          III. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA 
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          1. Nội dung kiểm tra, giám sát 

 - Công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP. 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 

15/2018/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Công tác triển khai và thực hiện Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND 

ngày 14/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định phân 

công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn. 

- Công tác phối hợp triển khai thanh, kiểm tra liên ngành, kiểm tra hậu 

kiểm và xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm. 

- Kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an 

toàn thực phẩm đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo liên ngành về 

VSATTP tỉnh chỉ đạo về công tác an toàn thực phẩm tại các văn bản sau: 

+ Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 09/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng, chống ngộ độc thực 

phẩm.  

+ Công văn số 445/UBND-KGVX ngày 04 tháng 5 năm 2020 của UBND 

tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

+ Công văn số 310/UBND-KGVX ngày 16/4/2019 của UBND tỉnh về 

việc tăng cường các biêṇ pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng, chống ngộ 

độc thực phẩm và bêṇh truyền qua thưc̣ phẩm. 

+ Kế hoạch số 03/KH-BCĐ ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Ban Chỉ đạo 

liên ngành về VSATTP tỉnh, kế hoạch triển khai kiểm tra, hậu kiểm an toàn thực 

phẩm năm 2020. 

2. Đối tượng  

Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP các huyện, thành phố. 

3. Phương pháp 

Kiểm tra theo kế hoạch có thông báo trước thời gian từng cuộc kiểm tra 

cho Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP huyện, thành phố. 

Kết thúc đợt kiểm tra, giám sát đánh giá việc triển khai công tác bảo đảm 

an toàn thực phẩm của Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP huyện, thành phố đề 

xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP 

tỉnh  

- Trình Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra, 

giám sát hoạt động Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP các huyện, thành phố. 

- Xây dựng lịch hoạt động của Đoàn kiểm tra, giám sát; đề cương báo cáo 

cho các huyện, thành phố. 
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- Tổ chức họp Đoàn, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Đoàn. 

- Triển khai các hoạt động kiểm tra, giám sát theo nội dung nêu trong kế 

hoạch. 

- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát với Ban Chỉ đạo liên ngành về 

VSATTP tỉnh. 

2. Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP các huyện, thành phố  

- Chuẩn bị báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành về 

VSATTP.  

- Cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung 

kiểm tra, giám sát, làm rõ những vấn đề Đoàn kiểm tra, giám sát yêu cầu. 

- Mời các thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP huyện, thành 

phố đến dự và nghe ý kiến nhận xét kết quả kiểm tra, giám sát; đề xuất, kiến 

nghị với Đoàn kiểm tra, giám sát. 

V. KINH PHÍ, PHƯƠNG TIỆN  

1. Kinh phí hoạt động 

Từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số năm 2020.  

Kinh phí bố trí cho hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP 

tỉnh. 

Việc sử dụng kinh phí thực hiện theo các quy định hiện hành. 

2. Phương tiện phục vụ đoàn kiểm tra, giám sát 

 Văn phòng Sở Y tế và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm bố trí. 

Trên đây là kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động Ban Chỉ đạo liên ngành 

về VSATTP các huyện, thành phố của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an 

toàn thực phẩm tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (B/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (B/c); 

- Các TV BCĐ liên ngành VSATTP tỉnh QĐ 764 và 

799/QĐ-UBND;  

- BCĐ liên ngành VSATTP các huyện, thành phố; 

- Tổ công tác giúp việc BCĐ LN về VSATTP (T/h); 

- Văn phòng Thường trực BCĐ (Chi cục ATVSTP); 

- Văn phòng Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Nguyễn Thế Toàn 
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