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KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm thuộc trách 

nhiệm quản lý Nhà nước của ngành Công Thương năm 2022 

 

Căn cứ Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh 

về việc phân cấp quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) đối với các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương 

trên địa bàn tỉnh cho UBND các huyện, thành phố (đã được sửa đổi, bổ sung 

Điều 2 tại Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 của UBND tỉnh); 

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-SCT ngày 25/02/2022 của Sở Công 

Thương tỉnh về triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm thuộc trách 

nhiệm quản lý Nhà nước của ngành Công Thương năm 2022. 

UBND huyện Kon Rẫy xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể 

như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 - Tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về ATTP trên địa bàn, thông 

qua việc kiểm tra, hậu kiểm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm về ATTP, hạn chế ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền 

qua thực phẩm, đánh giá việc chấp hành pháp luật về ATTP của các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh nhập khẩu bia, rượu, cồn, đồ uống có cồn, nước giải khát, 

bánh, mứt, kẹo,…thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của ngành Công Thương. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Văn bản số 1094/UBND-VX 

ngày 25/5/2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà 

nước về ATTP theo Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ; Kế hoạch số 3674/KH-UBND ngày 28/9/2020 của UBND tỉnh triển khai 

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

việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về ATTP trong tình hình 

mới trên địa bàn tỉnh. 

- Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm về ATTP, 

không để thực phẩm không đảm bảo an toàn, không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhập 

lậu lưu thông trên thị trường. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và công khai 

trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.  

- Thông qua công tác kiểm tra, hậu kiểm tiếp tục tuyên truyền chính sách 

pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực ATTP thuộc trách 

nhiệm quản lý Nhà nước của ngành Công Thương(1). 

                                                           
 (1) Luật An toàn thực phẩm; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/05/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 

cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ 
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 2. Yêu cầu 

 - Công tác hậu kiểm có trọng tâm, trọng điểm, tập trung hậu kiểm các 

nhóm sản phẩm, sản phẩm thực phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm và kiểm 

soát ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không thuộc diện cấp 

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP và các cơ sở kinh doanh thực phẩm 

tại các chợ trên địa bàn. 

 - Công tác kiểm tra phải bảo đảm nguyên tắc tránh chồng chéo về đối 

tượng, địa bàn và thời gian hậu kiểm đối với các sản phẩm/nhóm sản phẩm tại 

Phụ lục IV Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ. Việc 

xử lý hành vi vi phạm thực hiện theo quy định của pháp luật về kiểm tra và phân 

công, phân cấp quản lý Nhà nước về ATTP. 

 - Hoạt động hậu kiểm phải bảo đảm phù hợp với bối cảnh, tình hình dịch 

COVID-19 hiện nay và không làm cản trở hoạt động bình thường của các tổ 

chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Thực hiện công tác kiểm tra, hậu kiểm các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm theo phân cấp tại Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 

của UBND tỉnh về việc phân cấp quản lý ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên 

địa bàn tỉnh cho UBND các huyện, thành phố (đã được sửa đổi, bổ sung tại 

Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 19/4/2021). Chủ động hướng dẫn các 

chủ cơ sở triển khai thực hiện các nội dung xác nhận kiến thức và cam kết bảo 

đảm ATTP theo quy định tại Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 

19/4/2021. 

2. Tổng hợp và định kỳ quản lý danh sách thống kê các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện ATTP thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Công Thương trên địa 

bàn. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Là đơn vị đầu mối theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch. 

Tham mưu UBND huyện và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan trong 

công tác quản lý ATTP thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của ngành Công 

Thương. Trong đó, tập trung kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất rượu thủ công 

nhằm mục đích kinh doanh và các cơ sở sản xuất các sản phẩm từ tinh bột như: 

                                                                                                                                                                                     
về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới; 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 ATTP; Văn bản 

hợp nhất số 18/VBHN-BCT ngày 13/03/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi bổ sung một số quy định 

về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân 

bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; Thông tư số 

43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ Công Thương quy định về quản lý ATTP thuộc trách nhiệm của Bộ 

Công Thương; Thông tư số 13/2020/TT-BCT ngày 18/6/2020 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một 

số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương… 
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bún, phở, miến, bánh mì… đảm bảo không chồng chéo, trùng lắp và hướng dẫn 

các cơ sở hoạt động đúng quy định của pháp luật. 

- Hướng dẫn, tuyên truyền các chủ cơ sở triển khai thực hiện các nội dung 

xác nhận tập huấn kiến thức và cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy 

định tại Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 19/4/2021. Tiếp nhận bản cam 

kết đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn 

huyện. 

- Chủ trì, hoặc phối hợp các đơn vị chức năng có liên quan, các đơn vị 

thành viên Ban chỉ đạo 389 huyện triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt 

động kinh doanh đa cấp, kinh doanh trên không gian mạng đối với thực phẩm 

bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng. 

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không để các sản phẩm không bảo đảm 

ATTP không rõ nguồn gốc, không đúng quy định về ghi nhãn hoặc có các vi 

phạm khác theo quy định của pháp luật.  

- Tham mưu UBND huyện báo cáo về Sở Công Thương tỉnh khi có yêu 

cầu về các vấn đề ATTP thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương 

trên địa bàn huyện.  

2. Phòng Y tế: Căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động 

phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện kiểm tra các đơn vị có 

hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành 

theo phân công, phân cấp. 

3. UBND các xã, thị trấn 

- Chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp triển khai thực hiện công tác kiểm 

tra, hậu kiểm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo phân cấp tại Quyết 

định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh. Chủ động hướng 

dẫn các chủ cơ sở triển khai thực hiện các nội dung xác nhận kiến thức và cam 

kết bảo đảm ATTP theo quy định. 

- Tiến hành điều tra, rà soát, tổng hợp và gửi danh sách các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công 

Thương(2) trên địa bàn quản lý (các cơ sở không thuộc diện phải cấp Giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được quy định tại Khoản 1, Điều 

12(3) 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) gửi về UBND huyện (qua 
                                                           

(2) Các sản phẩm/nhóm sản phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương được quy 

định tại Phụ lục IV 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. 
(3) Các cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP gồm: sản xuất 

ban đầu nhỏ lẻ; Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định; Sơ chế nhỏ lẻ; Kinh 

doanh thực phẩm nhỏ lẻ; Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn; Sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu 

bao gói, chứa đựng thực phẩm. 
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Phòng Kinh tế và Hạ tầng) trước ngày 31/3/2022 để theo dõi, báo cáo khi cần 

thiết. 

- Phổ biến, tuyên truyền đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

nhỏ lẻ không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP thuộc 

trách nhiệm quản lý, tiến hành xác nhận tập huấn kiến thức và cam kết bảo đảm 

an toàn thực phẩm theo quy định (theo Công văn số 2153/SCT-QLCNKTATMT 

ngày 15/11/2021 của Sở Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện công tác 

quản lý an toàn thực phẩm). Hướng dẫn các cơ sở trên nộp bản cam kết đảm bảo 

ATTP tại UBND huyện (qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng). 

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, truyền thông, nâng cao nhận thức về an 

toàn thực phẩm, ý thức chấp hành pháp luật về quản lý an toàn thực phẩm, ý 

thức trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đối với 

cộng đồng, ý thức của người tiêu dùng thực phẩm. 

 Trên đây là Kế hoạch của UBND huyện về triển khai công tác hậu kiểm 

về ATTP thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của ngành Công Thương năm 

2022. Đề nghị các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Sở Công Thương (b/c); 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện (t/h); 

- UBND các xã, thị trấn (t/h); 
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nguyễn Văn Thủy 
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