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KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm  

trong ngành Công Thương năm 2020 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 657/KH-BCT ngày 03/2/2020 của Bộ Công Thương về 

việc triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Công Thương năm 2020; Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch triển công 

tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm trong ngành Công Thương 

năm 2020 cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ở các cấp từ 

tỉnh đến xã, thông qua hoạt động kiểm tra, hậu kiểm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử 

lý các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm, hạn chế ngộ độc thực phẩm và các 

bệnh truyền qua thực phẩm, đánh giá việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm 

của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu bia, rượu, cồn và đồ uống có 

cồn, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, bột ,tinh bột, bánh, mứt, kẹo ... và các 

sản phẩm thực phẩm theo sự phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về ngành Công 

Thương. 

- Đánh giá thực trạng về tình hình an toàn thực phẩm đối với các nhóm thực 

phẩm được phân công quản lý tại Phụ lục IV Nghị định số 15/2018/NĐ-CP khi lưu 

thông trên thị trường nhằm cảnh báo mối nguy và định hướng giải pháp quản lý. 

- Qua công tác kiểm tra, hậu kiểm phối hợp tuyên truyền chính sách pháp luật 

và các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành:  

+ Nghị quyết số 43/2017QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về đẩy mạnh việc 

thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020; 

+ Điều 317 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự;  

+ Nghị định số 15/2018/ND-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; 

+ Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; 

+ Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định về 

kinh doanh rượu; 
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 + Nghị định 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi một số 

Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

của Bộ Công Thương; 

+ Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ sửa 

đổi bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;  

+ Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 quy định về quản lý an toàn 

thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương và đánh giá trách nhiệm 

của đơn vị, cá nhân trong thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực 

phẩm của ngành.   

 - Thông qua Tổ chức công tác kiểm tra, hậu kiểm có trọng tâm, trọng điểm, 

lồng ghép với công tác kiểm tra đột xuất phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi 

phạm về an toàn thực, không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhập lậu lưu thông trên thị 

trường; Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về an toàn thực phẩm 

và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng để người tiêu dùng biết. 

2. Yêu cầu 

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

có 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 

không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 

- Kết hợp kiểm tra, hậu kiểm hồ sơ và lấy mẫu kiểm nghiệm chỉ tiêu an toàn 

thực phẩm (nếu qua Test nhanh phát hiện dương tính), kiểm soát chặt chẽ hồ sơ công 

bố sản phẩm, đăng ký bản công bố sản phẩm, phiếu kết quả kiểm nghiệm, ghi nhãn, 

quảng cáo và chỉ tiêu an toàn cơ sở tự động công bố sản phẩm/đăng ký bản công bố 

sản phẩm (hoặc các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định pháp luật cơ sở công bố áp 

dụng). 

- Đảm bảo nguyên tắc tránh kiểm tra trùng lặp cơ sở nếu không có dấu hiệu vi 

phạm.  

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1.  Sở Công Thương: 

- Kiểm tra, hậu kiểm điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh nhỏ lẻ thuộc diện Miễn cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP 

và các sản phẩm thuộc diện tự công bố (bún, miến, phở, bánh mì, bánh gato, các sản 

phẩm đặc thù, truyền thống của địa phương)... 

- Kiểm tra công tác Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn thực 

phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện (huyện Bình Gia, Bắc Sơn). 

- Thanh tra 01 cơ sở sản xuất rượu trên địa bàn huyện Lộc Bình;  
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- Tổng hợp lập danh sách các sản phẩm thực hiện tự công bố sản phẩm; các cơ sở 

không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm lĩnh vực 

công thương. Phối hợp với Cục quản lý thị trường kiểm tra, hậu kiểm điều kiện đảm bảo 

an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ không thuộc diện cấp Giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và các các sản phẩm (tập trung các 

sản phẩm thuộc diện tự công bố) do cơ sở trực tiếp sản xuất, kinh doanh quy định tại 

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, ưu tiên sản phẩm cơ sở sản xuất rượu thủ công và các sản 

phẩm chế biến tinh bột (bún, miến, phở, bánh mỳ, bánh gato...) 

2. Đề nghị Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn: 

Ngoài các nội dung mà Cục Quản lý thị trường thực hiện theo Kế hoạch số 

657/KH-BCT ngày 03/2/2020 của Bộ Công Thương, để đảm bảo không có sự chồng 

chéo việc thực hiện hoạt động thanh tra chuyên ngành, kiểm tra và xử lý vi phạm 

pháp luật; căn cứ Quyết định số 4655/QĐ-BCT ngày 17/12/2018 của Bộ Công 

Thương sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3683/QĐ-BCT ngày 10/9/2018 của Bộ Công 

Thương về việc quy điṇh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục 

Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường. Theo đó, 

Lực lượng quản lý thị trường là lực lượng chính trong công tác thanh tra, kiểm tra 

ATTP trong lĩnh vực công thương. Đề nghị Quý đơn vị hỗ trợ Sở Công Thương thực 

hiện một số nội dung sau: 

- Chủ trì xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, hậu kiểm điều kiện đảm bảo an toàn 

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

nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và các các sản phẩm (tập trung các sản phẩm 

thuộc diện tự công bố) do cơ sở nêu trên trực tiếp sản xuất, kinh doanh quy định tại Nghị 

định số 15/2018/NĐ-CP, ưu tiên sản phẩm cơ sở sản xuất rượu thủ công và các sản 

phẩm chế biến tinh bột (bún, miến, phở, bánh mỳ, bánh gato...)  

- Khi triển khai các đợt kiểm tra ATTP trong lĩnh vực công thương, có văn bản 

gửi Sở Công Thương để bố trí nhân sự phối hợp tham gia đoàn kiểm tra và thống nhất 

danh sách đối tượng kiểm tra cụ thể để tránh chồng chéo.  

3. Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện, Phòng Kinh tế thành phố: 

Căn cứ kế hoạch của Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh, 

Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm các huyện, thành phố và kế hoạch 

này, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, Phòng Kinh tế thành phố tham mưu cho Ban 

chỉ đạo liên ngành cấp huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra và triển khai thực hiện kế 

hoạch trong lĩnh vực công thương lồng ghép vào kế hoạch kiểm tra ATTP chung của 

cấp huyện. Đồng thời, phối hợp với các Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành của tỉnh khi 

thanh tra, kiểm tra trên địa bàn; phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra, hậu 

kiểm điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm.    

Lập danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm lĩnh vực Công 

Thương trên địa bàn quản lý không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện ATTP theo đúng thời gian quy định (Sở ban hành văn bản cụ thể) để Sở Công 

Thương tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương. 
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III. BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TRA, KIỂM TRA, HẬU KIỂM 

1. Đề nghị Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn báo cáo kết quả công tác thanh 

tra, kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công 

Thương năm 2020 về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo Vụ Khoa học và công 

nghệ Bộ Công Thương. 

2. Phòng Kinh tế  hạ tầng các huyện, Thành phố thực hiện báo cáo kết quả triển 

khai kế hoạch theo đúng mốc thời gian.  

3. Sở Công Thương  là đầu mối tổng hợp báo cáo kết quả triển khai kế hoạch 

kiểm tra, hậu kiểm năm 2020; thực hiện báo cáo các nội dung trong lĩnh vực được giao.  

4. Các mốc thời gian báo cáo 

- Báo cáo 6 tháng: Trước ngày 01/7/2020. 

- Báo cáo năm 2019: Trước ngày 31/12/2020. 

IV. BẢO ĐẢM KINH PHÍ 

Kinh phí phục vụ cho công tác kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm thực 

hiện theo quy định của Luật Ngân sách. 

Trên đây là Kế hoạch triển công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về an toàn 

thực phẩm trong ngành Công Thương năm 2020, Sở Công Thương đề nghị các cơ 

quan, đơn vị liên quan phối hợp triển thực hiện các nội dung trong Kế hoạch, trong 

quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời trao đổi về Sở Công Thương 

(Thông tin liên hệ: Phòng Quản lý công nghiệp, số điện thoại: 02053.719.601) để 

phối hợp giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 

- Vụ Khoa học và Công nghệ - BCT (b/c); 

- Chi cục ATVSTP – Sở Y tế (b/c); 

- Cục Quản lý thị trường (p/h thực hiện) 

- Các phòng: QLCN, QLTM,VP Sở; 

- TTKC&XTTM; 

- UBND các huyện, thành phố(p/h); 

- Phòng KT&HT các huyện,  

  phòng KT thành phố (thực hiện); 

- Website; 

- Lưu VT,QLCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Kỳ Giang 
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