
UBND THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP 

BCĐ LIÊN NGÀNH VỀ AN TOÀN 

THỰC PHẨM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /KH-BCĐ Tam Điệp, ngày      tháng 9 năm 2021 
 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong  

dịp Tết trung thu năm 2021 trên địa bàn thành phố Tam Điệp 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 99/KH-BCĐ ngày 31/8/2021 của Ban chỉ đạo liên 

ngành  ATTP tỉnh về Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp 

tết Trung thu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2021, Ban Chỉ đạo liên ngành về 

ATTP thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm ATTP trong 

dịp Tết Trung thu năm 2021 như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Bảo đảm ATTP trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu và sử 

dụng thực phẩm; kiểm soát, xử lý việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, 

kém chất lượng bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, phòng chống ngộ độc 

thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2021. 

 2. Mục tiêu cụ thể 

- Tăng cường công tác thông tin, giáo dục truyền thông về ATTP trong dịp 

tết Trung thu năm 2021. Truyền thông, phổ biến các quy định của pháp luật về 

ATTP, các kiến thức trong lựa chọn, bảo quản, chế biến và tiêu dùng thực phẩm 

an toàn đến người dân.  

- Căn cứ vào tình hình dịch Covid- 19 tại địa phương, tổ chức các đoàn 

kiểm tra liên ngành/chuyên ngành từ thành phố đến các xã, phường; tập trung 

kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về ATTP của các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh bánh, kẹo, thực phẩm bao gói sẵn, cơ sở nhỏ lẻ, cơ sở kinh doanh 

dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố và các mặt hàng thực phẩm phục vụ tết 

Trung thu. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch 

Covid-19;  

phấn đấu không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm đông người do tiêu dùng thực 

phẩm không an toàn, thực phẩm giả, kém chất lượng trong dịp tết Trung thu 

năm 2021. 

II. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI 

1. Thời gian:  01/9/2021 đến 21/9/2021. 

1.1. Xây dựng kế hoạch: 

- Thành phố: Hoàn hoàn thành trước ngày 01/9/2021. 

- Xã, phường: Hoàn thành trước ngày 07/9/2021. 
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1.2. Triển khai truyền thông: Từ ngày 07/9/2021 tới ngày 21/9/2021. 

1.3. Triển khai kiểm tra: Các đoàn kiểm tra liên ngành/chuyên ngành về 

ATTP chủ động tiến hành kiểm tra trước, trong dịp tết Trung thu năm 2021 từ 

10/9/2021 đến 21/9/2021 

1.4. Báo cáo kết quả kiểm tra: Trước ngày 24/9/2021. 

2. Phạm vi triển khai: Trên địa bàn toàn thành phố. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG 

1. Hoạt động truyền thông  

- Triển khai thông tin, tuyên truyền về kế hoạch, các hoạt động bảo đảm 

ATTP trong dịp tết Trung thu năm 2021 trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp (truyền thông trực tiếp thông 

qua cán bộ y tế, các lực lượng khác,..; truyền thông gián tiếp qua băng zôn, khẩu 

hiệu, tờ rơi, tờ gấp,…) để phổ biến các quy định về ATTP, kiến thức về ATTP; 

tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch 

Covid-19 trong sản xuất, kinh doanh, 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 ATTP dịp trước và trong dịp tết Trung thu 

năm 2021.  

- Nội dung tuyên truyền: 

+ Đối với cơ sở sản xuất thực phẩm: Tuyên truyền các quy định của pháp 

luật về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ, yêu cầu về kiến thức, 

thực hành của người trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm; quy 

định về nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm; quy định về việc sử dụng phẩm màu, 

hương liệu, phụ gia, bao bì thực phẩm, ghi nhãn sản phẩm… 

+ Đối với người tiêu dùng: Hướng dẫn việc lựa chọn, chế biến, bảo quản và 

sử dụng thực phẩm an toàn. Khuyến cáo người tiêu dùng nên mua bánh Trung 

thu ở các cơ sở uy tín, đã công bố chất lượng ATTP; kiểm tra kỹ các thông tin 

ghi trên nhãn ( tên cơ sở sản xuất, địa chỉ sản xuất, tên sản phẩm, thành phầm, 

thời gian sản xuất, hạn sử dụng,bảo quản thực phẩm trước khi mua. Đặc biệt 

không mua và sử dụng các loại bánh kẹo có vết đốm, vết lạ, màu sắc khác 

thường, có mùi vị lạ, bao bì rách nát,… vì đó có thể là dấu hiệu cho thấy bánh 

kẹo bị mốc, hỏng. 

+ Tuyên truyền hướng dẫn người sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người 

tiêu dùng kiến thức bảo đảm ATTP trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 

                        (Chi tiết theo Phụ lục 1 kèm theo) 

2. Hoạt động kiểm tra (Nội dung chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo). 

2.1. Hoạt động kiểm tra liên ngành  

Căn cứ tình hình thực tế của dịch Covid-19 các đoàn kiểm tra liên ngành 

của thành phố và các xã, phường tổ chức kiểm tra ATTP trên địa bàn. 

- Các đơn vị chủ trì đoàn kiểm tra thành phố đến xã, phường mời đại diện 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tham gia kiểm tra và mời đại diện 

cơ quan Quản lý thị trường tham gia kiểm tra. 
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2.2. Hoạt động kiểm tra chuyên ngành  

- Các phòng, đơn vị: phòng Y tế , phòng Kinh tế thành phố, căn cứ thực tế 

hoạt ddoongj của cơ sở giao quản lý tổ chức kiểm tra chuyên ngành về ATTP 

cho phù hợp với diễn biến tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn. 

- Công an thành phố, Đội quản lý thị trường số 2 kiểm tra kiểm tra về 

ATTP theo nhiệm vụ được giao, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân 

thành phố theo quy đinh. 

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP thành phố 

 - Triển khai Kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết trung thu 

năm 2021, Chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc các phòng, ban, ngành của thành phố; 

Ban chỉ đạo liên ngành ATTP các xã, phường thực hiện có hiệu quả công tác 

kiểm tra ATTP Tết Trung thu năm 2021. 

 2. Phòng Y tế thành phố 

 - Phối hợp phòng Kinh tế thành phố tham mưu UBND thành phố xây dựng 

Kế hoạch, triển khai các hoạt động đảm bảo ATTP trong dịp tết Trung thu năm 

2021 

- Chủ trì, phối hợp với phòng kinh tế thành phố, Công an thành phố, Trung 

tâm Y tế thành xây dựng kế hoạch, tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành/chuyên 

ngành về An toàn thực phẩm. 

- Đôn đốc, theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện kiểm tra Tết Trung thu trên 

địa bàn của các cơ quan đơn vị và BCĐ các xã, phường báo cáo BCĐ thành phố 

và Chi cực An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh.  

3. Trung tâm Y tế thành phố 

- Chủ động, phối hợp với các ban, ngành liên quan cung cấp tài liệu, tuyên 

truyền về ATTP. 

 - Tuyên tuyền, hướng dẫn; giám sát ngộ độc thực phẩm. 

 - Tổng hợp báo cáo kết quả  thực hiện gửi về về BCĐ thành phố.  

4. Phòng Kinh tế thành phố 

 - Triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm theo lĩnh vực phân 

công quản lý về ATTP trong dịp tết trung thu. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về BCĐ theo qui định. 

5. Công an thành phố; Đội Quản lý thị trường số 2 

- Tổ chức kiểm tra ATTP theo nhiệm vụ được giao. 

 - Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP thành phố kiểm tra công tác 

an toàn thực phẩm trên địa bàn. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra về BCĐ thành phố theo qui định. 

6. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin và 

Thể Thao, Đài Truyền thanh thành phố 

Chủ trì, phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố, phòng Kinh 

tế thành phố xây dựng chương trình, tin, bài tuyên truyền trên Đài truyền thanh 

thành phố với thời lượng thích hợp những hoạt động trong đợt kiểm tra Tết 
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Trung thu năm 2020, phổ biến các văn bản pháp luật về an toàn thực phẩm, kiến 

thức về đảm bảo an toàn thực phẩm phòng chống dịch COVID-19 từ ngày 

01/9/2021 đến ngày 21/9/2021; nêu tên các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện 

tốt các qui định của pháp luật về ATTP và cá nhân, tổ chức vi phạm nghiêm 

trọng về ATTP (nếu có). 

 7. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Chỉ đạo các trường mầm non, 

tiểu học, trung học cơ sở, các lớp trể tư thục trên địa bàn thực hiện đảm bảo an toàn 

thực phẩm phòng chống dịch COVID-19 như: 

 - Chủ động cập nhật kiến thức về ATTP, quản lý chặt chẽ nguồn cung cấp 

thực phẩm tại các bếp ăn, căng tin của các trường học, thực hiện nghiêm quy định 

của pháp luật về an toàn thực phẩm. 

- Xây dựng phương án đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng chống dịch 

COVID-19 tại các trường học có tổ chức ăn bán trú. 

8. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố 

Cân đối ngân sách, bố trí kinh phí cho công tác kiểm tra về ATTP  trên địa 

bàn (nếu có). 

9. Đề nghị Ủy ban MTTQVN thành phố và các đoàn thể thành phố 

 - Phối hợp với ngành y tế tăng cường công tác tuyên truyền vận động đến 

cán bộ, hội viên, đoàn viên thực hiện các quy định về ATTP. 

- Phối hợp với các ngành, các cấp tham gia việc giám sát thực hiện cam 

kết đảm bảo ATTP của các tổ chức, cá nhân chế biến, kinh doanh thực phẩm; 

tẩy chay các cơ sở sản xuất thực phẩm không đảm bảo chất lượng, các sản 

phẩm, thực phẩm bị ô nhiễm, biến chất, đồng thời tuyên truyền Luật ATTP và 

các văn bản hướng dẫn; vận động nhân dân phát giác cá nhân, tổ chức sản xuát, 

kinh doanh không đảm bảo về ATTP. 

Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP thành phố kiểm tra công tác 

ATTP Tết Trung thu năm 2021. 

10. Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP các xã, phường 

- Căn cứ vào tình hình dịch Covid-19, xây dựng kế hoạch triển khai  các 

hoạt động đảm bảo ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2021.  

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động, 

tự giác thực hiện các biện pháp đảm bảo ATTP, tích cực tham gia tố giác các cá 

nhân, tổ chức sản xuấtt, kinh doanh  thực phẩm không đảm bảo về ATTP. 

V. BÁO CÁO KẾT QUẢ 

- Đề nghị các phòng, đơn vị: Y tế, kinh tế, Công an thành phố, Trung tâm 

Y tế thành phố, UBND các phường, xã và các đơn vị có liên quan báo cáo kết 

quả kiểm tra Tết Trung thu (theoPhụ lục 3 kèm gửi theo kế hoạch) gửi về BCĐ liên 

ngành ATTP thành phố qua (phòng Y tế - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo liên 

ngành về ATTP của thành phố)  trước ngày 24/9/2021 để tổng hợp báo Ban Chỉ 

đạoliên ngành ATTP tỉnh và Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP thành phố và Chi 

cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đúng thời gian. 

- Hình thức gửi báo cáo qua văn bản điện tử. Bộ phận tổng hợp báo cáo: 
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 Phòng Y tế thành phố địa chỉ: Tổ 10, phường Bắc Sơn, thành phố Tam 

Điệp; tel: 0229.377273, Email: phongyte.td@nb.gov.vn 

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí hỗ trợ của UBND thành phố, UBND phường, xã (nếu có). 

Trên đây là Kế hoạch triển khai kiểm tra về ATTP trong dịp Tết Trung 

thu năm 2021, Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP thành phố đề nghị các phòng, 

đơn vị, Trưởng BCĐ các xã, phường triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Sở Y tế tỉnh Ninh Bình;  

- Chủ tịch và các phó Chủ tịch UBND 

thành phố; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; 

- Trưởng các phòng, đơn vị có liên quan; 

- Trưởng BCĐLNATTP các phường, xã; 

- Lưu: VT,YT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 
 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

Vũ Đình Chiến 
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Kết quả thanh tra, kiểm tra tại cơ sở thực phẩm 

 

1. Việc tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra 

 Tổng số đoàn thanh tra, kiểm tra: 

 Trong đó: 

1.1 Số đoàn thanh tra, kiểm tra tuyến huyện (cụ thể liên ngành, chuyên ngành): 

1.2 Số đoàn kiểm tra tuyến xã (cụ thể liên ngành, chuyên ngành): 

2. Kết quả thanh tra, kiểm tra: 

Bảng 1: Kết quả thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm 

TT Nội dung 

Tuyến xã Tuyến huyện 

Cộng 

SX thực phẩm 
KD thực 

phẩm 

KD 

DVĂU 
KD TAĐP Cộng 

SX thực 

phẩm 

KD thực 

phẩm 

KD 

DVĂU 
Cộng 

LN CN LN CN LN CN LN CN LN CN LN CN LN CN LN CN LN CN 
 

1 Tổng số cơ sở                    

2 
Số cơ sở được thanh 

tra, kiểm tra 
        

  
        

 

 Số CS đạt (SL)                    

Biểu mẫu số 2 
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 Số CS vi phạm (SL)                    

3 Xử lý vi phạm                    

3.1 Phạt tiền:                    

 Số cơ sở                    

 Tiền phạt (đồng)                    

3.2 Xử phạt bổ sung                    

a 
Tước quyền xử dụng 

GCN 
        

  
        

 

 
Giấy CN CS đủ điều 

kiện ATTP 
        

  
        

 

 Giấy chứng nhận GMP                    

 
Giấy tiếp nhận bản 

đăng ký công bố SP 
        

  
        

 

 Giấy XNQC                    

b Đình chỉ hoạt động                    

c Tịch thu tang vật                    

3.3 
Khắc phục hậu quả 

(loại, trọng lượng) 
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 Buộc thu hồi                    

 Buộc tiêu huỷ                    

 Khác (ghi rõ)                    

4 Xử lý khác                    

4.1 Đình chỉ lưu hành                    

4.2 
Chuyển cơ quan điều 

tra 
        

  
        

 

5 

Số cơ sở có vi phạm 

nhưng không xử lý chỉ 

nhắc nhở 
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Bảng 2: Các nội dung vi phạm chủ yếu 

 

TT Nội dung vi phạm 

Số cơ sở được 

thanh tra, kiểm 

tra 

Số cơ sở vi 

phạm 
Tỷ lệ % 

Huyện Xã Huyện Xã Huyện Xã 

1 Điều kiện cơ sở       

2 Điều kiện trang thiết bị dụng cụ       

3 Điều kiện về con người       

4 Công bố sản phẩm       

5 Ghi nhãn thực phẩm       

6 Quảng cáo thực phẩm       

7 Chất lượng sản phẩm thực phẩm       

8 Vi phạm khác (ghi rõ)       

 

Bảng 3: Kết quả kiểm nghiệm 

 

STT Xét nghiệm Tuyến huyện Tuyến xã Cộng 

1 Xét nghiệm tại labo     

1.1 Hóa lý     

 Số mẫu đạt    

 Số mẫu không đạt    

1.2 Vi sinh     

 Số mẫu đạt    

 Số mẫu không đạt    

1.3 Tổng số mẫu (hóa+vi)    

2 Xét nghiệm nhanh thực phẩm    

2.1 Hóa lý     

 Số mẫu đạt    



13 

 

13 

 

 Số mẫu không đạt    

2.2 Vi sinh     

 Số mẫu đạt    

 Số mẫu không đạt    

2.3 Tổng số mẫu (hóa+vi)    

3 Xét nghiệm nhanh dụng cụ    

3.1 Hóa lý     

 Số mẫu đạt    

 Số mẫu không đạt    

3.2 Vi sinh     

 Số mẫu đạt    

 Số mẫu không đạt    

3.3 Tổng số mẫu (hóa+vi)    

Tổng  (1+2+3)    
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