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KE Hoci•i
Triên khai cong tác hu kim v an toàn thic phm trên dla bàn
thành phôBàNngnãm2O21
Thuc hin IK ho?ch s 2069/KH-BCDTIJATTp ngày 30 tháng 12 närn
2020 cüa Ban Chi do lien ngành Trung uang ye an toàn thic phârn triCn khai
cong tác h.0 kiêm ye an toàn thirc phâm nàrn 2021, Chü tjch Uy ban nhân dan
thành phô ban hành Kê hoach triên khai cong tác hu kiêrn ye an toàn thirc phârn
trén dja bàn thành phô Dà Näng nàrn 2021 vói các ni dung sau:
A. MUC DICH, YEU CAU
1. MI)C DICH
1. Tang cng trách nhirn quân l2 nhã nixó'c v an toàn thirc phârn
(ATTP) & các cap, thông qua hot dng hu kiêrn kjp th&i phát hiên, ngän
chn, xü ! các tru&ng hçp yj phm ye an toân thrc phârn, htn chC ngi dôc
time phârn và các bnh truyên qua thirc phârn; triCn khai hot dng hu kiCrn
có trongtârn, trong diem; tiCp t171c tAng cuông trách nhirn quãn l2 ye an toàn
thirc phãm trong tInh hInh rnó'i theo Ciii th sO I 7/CT-TTg ngAy 1 3/4/2020
cia Thu tu'&ng ChInh phü; tAng cuOng hiu qua, hiu 1irc quán l nhà nuóc,
chân chinh hot dng quâng cáo theo Chi thj so 17/CT-TTg ngày 09/5/2017
cüa Thu ttrâng ChInh phü.
2. Dánh giá vic chip hành pháp luât v ATTP cüa các ca sO san xut,
kinh doanh, quáng cáo, nhp khâu, bâo quàn, vn chuyên thrc phâm; CO 50
san xuât, kinh doanh, quãng cao, nhâp khâu san phâm thrc phâm bO sung và
san phârn dinh duOng cong thüc diiing cho tré nhO; Ca s& kinh doanh dch vii
An uOng, dc bit là bCp An tp the k.hu cOng nghip, tnräng h9c, Co s& cung
cp suât An sn và an toan thrc phãrn tai các 1 hi, sii kiên Ian, kinh doanh
thiirc An du'&ng phô; kiêrn soát hoat dng san xuât, chC bien, kinh doanh, nh.p
khâu thi'c phârn và kiern soát quàng cáo thixc phârn báo v sirc khöe, thjt và
các sAn phArn tr thit, bia, ruau, con vá do uOng có con, nuóc giãi khát, bánh,
rnrt, keo, rau, cii, qua, và san phâm rau cü qua, thuy san, san phârn thüy san,
phii gia thii'c phârn v.v. . .và cac san phârn thire phâm theo sr phân cOng trách
nhirn quàn 1 cüa các B: Y tê, NOng nghip và Phát triên nOng thôn, Cong
Thuong. Trén ca s& do, hithng dan các co s& san xuât, kinh doanh thrc phâm
thçrc hin bào dam ATTP theo quy djnh cüa pháp 1ut.
3. Dánh giá tInh hInh v ATTP di v&i các nhóm thirc ph.rn luu thông
trên thj tru&ng nhArn djnh hu'óng giài pháp quân l.
4. Thông qua viêc hu kiCm ti các co s& san xut, kinh doanh, quAng
cáo thuc phâm, dánh giá vic cap các loi giãy phép ye ATTP (Giây chirng
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nhn ca sà dü diu kin ATTP, Giy xác nh.n ni dung quáng cáo, vic tr
cong bô san phâm, giây tiêp nhn däng k' bàn cong bô san pharn).
5. Qua cong tác hu kirn tip tVc tuyên truyn chInh sách pháp 1u.t Va
các van bàn quy phm pháp 1ut trong linh virc ATTP: Diêu 317 Lu.t süa dOi,
bô sung mt so diêu cüa B 1ut hInh sr so 100/2015/QH13 có hiu hrc tr
01/01/2018; Nghj djnh so 15/2018/ND-CP ngày 02/02/2018; Nghj djnh so
115/2018/ND-CP ngày 04/9/2018; Nghj djnh sO 155/2018/ND-CP ngày
12/11/2018; Nghj djnh so 17/2020/ND-CP ngày 05/02/2020 sra dôi, bô sung
rnt so diêu ca các Nghj dlnh lien quan den diêu kin dâu tu kinh doanh
thuc linh vlrc quán 1 nhà nuic cüa B Cong Thung; Chi thj so 17/CT-TTg
ngày 13/4/2020 cüa Thu tu'ng ChInh phü ye tiêp tic tang cung trách nhim
quãn 1 nhà nuc ye an toàn thirc phârn trong tmnh hInh rnó'i; Thông tu so
25/2019/TT-BYT ngày 30/8/20 19 cüa B Tru&ng B Y tC quy djnh truy xuât
nguOn gôc san phârn thiic phârn thuc linh virc quân l' cüa B Y té; Van bàn
hçp nhât so 01/VBHN-BNNPTNT ngày 18/5/2018 cüa B NOng nghip và
Phát triên nông thOn ye Quy djnh ye truy xuât nguôn gôc, thu hôi vã xci j
thc phârn nông lam san không bâo dam an toàn; Thông tu so 43/2018/TTBCT ngày 15/11/2018 cüa B Cong Thu'ong quy dnh ye quàn 1 ATTP thuc
trách nhim B Cong Thuo'ng và các vAn bàn quy phm pháp 1ut khác rnói
ban hành.
6. Cong tác hu kim phài ngAn chn dugc co' bàn tInh trng san xu.t,
nhâp khâu, kinh doanh thirc phâm không bâo darn an toàn; quàng cáo thrc
phirn vi phm: ph'it hin, xci l' nghiCm tO chcrc, cá nhãn vi pharn ye an toàn
thrc phãrn và Cong khai trCn phu'o'ng tin thông tin di chcing và cong thông
tin din tci các co quan quàn 1' nhà nu'âc.
II. YEU CAU
1. COng tác h.0 kiêrn có trpng tarn, tr9rlg diem, t.p trung hu kirn
nhOrn san pharn/sãn phârn thuc din tir cong bô san phârn, dang k' bàn cong
bO san phâm, san phâm nhp khâu thuc din min kiêm tra ho.c kiêm tra
giám và kiem soát ATTP t.i các co' s& san xuât, kinh doanh thirc phâm, kinh
doanh djch vi An uOng dc bit là các bêp An t.p the khu cong nghip, truO'ng
hoc, l hi Va các Co SG thuc din không phãi cap Giây chcing nhn co s dü
dieu kin an toàn th1rc phâm. Các ho.t dng hu kiêm phài duc thirc hin
thu'ing xuyên, xci 1' nghiêrn các trung hcip vi pharn quy djnh cüa pháp luât
ye an toàn thirc phâm.
2. Hu kiêm h so t'çr cong b san phrn, dAng k' bàn cong b san
phârn, dánh giá ni dung ghi nhän và chi tiCu an toàn co sâ tir cong bô san
phâm/dang k bàn cOng bô san phâm (ho.c các quy chuãn, tiêu chuãn, quy
djnh pháp lut Co s& cOng bô áp dung). Hot dng hu kiêrn hO so' tir cong bô
san phàrn du'gc thirc hin thr?ng xuyên ti Co quan tiep nhn ho so, xci I'
nghiêrn các trtrô'ng hcip vi phrn quy djnh cüa pháp lu.t ye tV cOng bô san
phârn.
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3. 'Fang cung xü' 1 vi pharn v quáng cáo thirc ph.rn báo v s1rc khóe
trên các báo, dái; trên Internet và môi truô'ng rnng và lay mu kiêm nghirn
ye ,chât Iugng, các chi tiêu ATTP, tap trung lay rnu kiêm nghirn các San
pharn có nguy Ca pha trn trái phép chat tan du'gc thuc các nhórn san phárn:
ho tr9' ngui bj tang huyêt áp, dái tháo dung, dau xucing kh&p, mO' rnáu, rôi
loan cu'ang du'ang, tang can, giárn can (l,y rnu ti cac co SO san xuât, kinh
doanh và các san phârn du'gc ban online).
4. Tránh chng chéo trong hoat dng hu kim. Tp trung san
phâmlnhórn san phãm và ca s san xuât, kinh doanh thirc phârn phân cap cho
dja phixang cap giây chi:rng nhân ca s& dü dieu kin ATTP, tiêp nhn bàn
cong bô san phâm.
B. NQI DUNG THIXC mEN
I. KIEM TRA LIEN NGANH
1' ch'c thanh tra, kirn tra lien ngânh trong các dçrt cao diem:
I. Kirn tra cOng tác quán I nhà nu'o'c v ATTP trong dct Tt Nguyen
dan Tan Sü'u tai Au thuyên và Cáng cá Thç Quang, chci Dâu rnôi Hôa Curng, ca
s giêt mO tp trung. Truing doàn kiêm tra là !ãnh dao UBND thành phô, Ban
Quán 1)2 ATTP chc tn, các dan vi tham gia bao gOm Uy ban Mttrn To quOc
Vit narn thành phô, SO' Cong Thu'ang, S& NOng nghipvà Phát triên nOng thôn,
SO' Y tê, UBND qun, huyn, Ca quan báo, dài.
2. Ban Quàn 1)2 An toân thirc ph6 chii tn, phi hgp vO'i các dan vj lien
quan vã các qutn, huyn:
- Thanh tra, kirn tra trong djp TM Nguyen dan tir ngáy 2 5/12/2020 dn
15/02/2 021; trong Tháng hành dng vi ATTP ti'r ngày 15/4/2021 den
1 5/5/2021 vã trong Têt Trung thu tü' ngày 25/8/2021 den 25/9/2021.
II. HU KIEM
1. 'I'i tuyn thành phô
a)Qu)2Inãn-i 2021:
- Ban Quán 1)2 An toàn thçrc phm
± 'I'hirc hiên thanh tra, kirn tra ATIP di vi casi san xuât, kinh
doanhthu'c phârn, kinh doanh djch vi an uOng theo phân cap quán 1)2 dat t)2 !
20% tOng ca s quán 1)2.
+ Thirc hiên thanh tra, hâu kim di vâi các san phm thirc ph.rn dã
cong bô san phâm thirc phâm thuc din bat buc cong bô và tir cOng bô dat
t)2 l 25% san phâm.
- Sâ NOng nghip và Phát triên nông thOn
± Thu'c hiên thanh tra, 1drn tra các ca sá san xut thy'c phârn theo phân
cap quán 1)2 dat t)2 l 20% tOng co s quàn 1)2.
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+ Thrc hin kim tra vic thirc hin ni dung dã k cam kt dôi vói các
co so' san xuât ban dâu, tàu cá có chiêu dài tü 12m den duâi 15m theo phân
cap quân 1 dat t' 1 5% so tong ca so' quàn 1'.
± Thrc hin thuo'ng xuyên cOng tác kim soát, kiêm tra vic tuân thu
quy djnh ye v sinh thu y, ATTP tai các ca so' giêt rnô gia süc, gia cam dat t'
1 100% ca so' giêt mô (8 ca so' giêt mô tp trung), 100% 4t ding chira dirng
san phârn thjt Va phu'o'ng tin 4n chuyên dam bão v sinh thu và ATTP
truOc khi ra khôi Ca so' giêt mO.
b) Qu II näm 2021:
- Ban Quän 12 An toàn thirc phâm
Thu'c hin thanh tra, kirn tra ATTP di vo'i cas& san xut, kinh
doanh t1c phârn, kinh doanh djch vi an uông theo phãn cap quân 1' dat t 1
25% tong co so' quãn 1.
F

+ Thrc hin thanh tra, hu kim di vài các san phrn thrc phârn dã
cong bô san phâm thirc phâm thuc din bat buc cong bô và tir cong bO dat
t' 1 25% san phâm.
- So Nông nghip và Phát trin nông thôn
+ Thirc hin thanh tra, ki&n tra các co so' san xuât thirc phârn theo phân
cap quän 1' dat t' 1 25% tOng co so' quãn 1'.
+ Thuc hiên Idrn tra vic thuc hin ni dung dak cam kêt dÔi vÔi các
co so' san xuit ban dâu, tiu Ca cO chiêu dâi tir 12m den duói I Sm theo phãn
cap quàn I di. t' 1 10% tOng co so' quán 1.
i Thçic hin thuông xuyCn cong tác kiêin soát, kiCm tra vic tuân thi
quy djnh ye v sinh thu y, ATTP tai các ca so' giêt rnO gia si,iic, gia cam dat t'
1 100% co so' giêt rnO (8 co so' giêt mO tp trung), 100% vt diing chra drng
san phâm thjt và phu'cing tin vn chuyên darn bão v sinh thii và ATTP
tru'àc khi ra khOi co so' giêt mO.
c) Qu 111 nãin 2021:
- Ban Quãn 1 An toàn thi'c phrn
Thyc hin thanh tra, kirn tra ATTP dM vOi co sO' san xut, kinh
doanhthiic phârn, kinh doanh djch v11 an uOng theo phân cap quãn 1 dat t' !
30% tOng co' so' quàn 1.
1-

Thçi'c hiên thanh tra, hu kim di vo'i các san phm thirc phârn dã
cong bô san phârn thixc phâm thuc din bat buc cong bô va tr cong bO dat
t' 1 25% san phârn.
-F

-

So' Nông nghip và Phát trin nông thOn

+ Thrc hiên thanh tra, kim tra các co so' san xu.t thrc phârn theo phãn
cap quân
dat t5' 1 30% tOng co so' quãn 1'.
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± Thirchiên kiêrn tra viêc thuc hin nti dung dã k cam két dôi vi các
co sô san xuât ban dâu, tàu cá có chiêu dài t& I 2rn den duó'i I 5rn theo phân
cap quán I dat t' I 10% tong ca si quãn 1.
± Thic hin thuô'ng xuyên cong tác kim soát, kirn tra vic tuân thu
quy djnh ye v sinh thii y, ATTP ti các co s giêt rnO gia süc, gia cam dat t'
1 100% co sO' giêt mO (8 co sO' giêt mô tp trung), 100% vt diing chO'a dirng
san phârn thjt và phu'o'ng tin vn chuyên dam bâo v sinh thu và ATTP
truO'c khi ra khOi co sO' giêt rnO.
d)QuIVnäin 2021:
- Ban Quãn 1 An toàn thirc phãm
± Thirc hin thanh tra, kim tra ATTP di vói co sO' san xut, kinh
doanhthiic phârn, kinh doanh djch vi an uOng theo phãn cap quãn I' dat t' 1
25%tôngcasO'quänI.
± Thuc hiên thanh tra, hâu kirn di vói các san phâm thçrc phrn dã
cong bO san phâm thyc phâm thuôc din bat buc cOng bô vá tii' cOng bô dat
ty l 25% san phãrn.
- SO' Nông nghip và Phát trin nông thôn
+ Thuc hiên thanh tra, kirn tra các co sO' san xut thirc ph.m theo phân
cap quãn 1 dt t$' 1 25% tOng co sO' quãn 1.
± Thirc hin kim tra vic thirc hin ni dung d k2 cam kt d6i vO'i các
co so san xuât ban dâu, tau Ca cO chiêu dâi tlr 12m den duO'i 15rn thco phân
cap quaii 1 dt t' l 1 0% tOng co sO' quân ly.
I'hrc hin thu'OTIg xuyêri cOng tác kiém soát, kiOrn tra ViC tuân thu
quy djnh ye v sinh thii y, ATTP ti các co sO' giêt mô gia sic, gia cam dt t'
I 1 00% co sO' giêt mo (8 co sO' giêt mO tp trung), 100% vt dung chira dirng
san phâm thjt và phu'ang tin v.n chuyên dam bâo v sinh thu vâ ATTP
truóc khi ra khôi co sO' giêt mô.
2. i'i tuyên qun, huyn
a) QuInäm 2021:
- Thuc hin cOng tác kim tra các co sO' san xut, kinh doanh th1rc phâm
theo phân cap quãn I' dat t' 1 20% tOng co sâ quãn 1)'.
- Thirc hiên cong tác kirn tra các co sO' kinh doanh djch viiän ung,
kinh doanh thu'c an duO'ng phô theo phân cap quán 12 dat t' 1 20% tOng co sO'
quãn 1.
- Thrc hin kirn tra vic thirc hin ni dung dä k' cam kt dôi vói các
Co sO' san xuát ban dâu, tâu cá có chieu dài du'O'i 12m theo phân cap quán !
dat t' 1 5% tong co sà quãn l'.
- Thçrc hin kim tra bp an tp th trong các truO'ng h9c dat t l 25%
tOng Co. sO' quán I2.
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- Thirc hin thuô'ng xuyên cong tác kim tra vic kinh doanh the san
phâm nông lam san, thüy san trên các tuyên dthng xung quanh chg.
b) Qu? 11 närn 2021:
- Thirc hin cong tác kim tra các cc' sä san xut, kinh doanh thirc phâm
theo phân cap quãn 1 dt t' 1 25% tong co so quân Is'.
- Thirc hin cong tác kim tra các cc' s kinh doanh djch vi.i an ung,
kinh doanh thii'c an dung phô theo phân cap quãn 1' dat t l 25% tong cc' s&
quan Is'.
- ThIC hin ki&n tra vic th1rc hin ni dung dä k' cam kt di vâi các
co sx san xuât ban dâu, tàu cá có chiêu dài duOi 12m theo phân cap quãn l'
dt t 1 10% tOng cc' s& quân 132.
- Thrc hin kirn tra bp an tp th trong các tru'ng h9c dat t32 1 25%
tong cc' sâ quán 132.
- Thyc hin thu'è'ng xuyen cong tác kiêrn tra vic kinh doanh các san
phâm nOng lam san, thüy san trên the tuyên du'ng xung quanh chci.
c) Qu32 III nãrn 2021:
- Thirc hin cOng tác kiêrn tra các cc' so san xuât, kinh doanh thçrc phâm
theo phn cap quàn 1' dat t32 1 30% tOng cc' s quãn 132.
- '1'hrc hin cOng tác Idrn tra các co sO kinh doanh djch vy an ung,
kinh doarih th'ic an du'à'ng phO thee phân cap quán 132 dat t32 l 30°/s tOng cc' so
quail 132.
- Thrc hin kirn tra vic thi.rc hin ni dung dA k32 cam kt di vó'i các
cc' sO san xuât ban dâu, tàu cá có chiêu dài duOi 12rn theo phân cap quán 132
dat t32 1 10% tOng cc' sO quân 132.
- Thy'c hin kiêm tra bp an tQp th trong các tru'Ong h9c dat t5' 1 25%
tong cc' sO quân 132.
- Thiic hin thu'&ng xuyên cOng tác kiëm tra vic kinh doanh các san
phâm nOng lam san, thüy san trên các tuyên duOng xung quanh chci.
d) Qu32 IV nãm 2021:
- Thrc hin cOng tác kim tra các cc' sO san xut, kinh doanh thy'c phm
theo phân cap quãn 132 dat t32 l 25% tOng cc' sO quãn 132.
- Thirc hin cong tác kirn tra các cc' sO' ldnh doanh djch vy An ung,
kinh doanh thirc An du'Ong phô thee phân cap quãn 132 dat t32 1 25% tong cc' sO
quAn 132.
- Thrc hin kim tra vic thirc hin ni dung dA k32 cam kt di vOi các
cc' sO' sAn xuAt ban dâu, tàu cá cO chiêu dài du'Oi 12m theo phân cap quAn 132
dat t32 I 1 0% tOng cc' sO' quãn 132.
- Thy'c hin kiêm tra bp An tp the trong cAc tnrOng h9c dat t32 lê 25%
tOng CO' SO' quAn 132.
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- Thyc hin thuing xuyên cong tác kirn tra vic kinh doanh các san
phârn hông lam san, thüy san trén các tuyën du'ng xung quanh ch9'.
III. TRONG TAM CAC HOAT DQNG H3U KIEM
1. Hu kim bão dam chat luqng thyc phm
- T.p trung kiêm soát chat Iixçing thirc ph.m các khâu: Ngun gôc
nguyen lieu, v.n chuyên, bão quân; qua trInh san xuât, the biCn; nhp khâu và
lu'u thông trCn thj tru&ng; vic sir diving phii gia thirc phâm, chat ho trçi chê
biên, huong !iu, phâm màu trong ch biên thirc phârn; chat cam trong chàn
nuôi; sir dung kháng sinh, du' lu'ang thuôc bão v thuc v.t, thuôc this y, phân
bón, thi.rc an chän nuOi, hot dng giêt rnO gia sic, gia cam nhO lé; tiêp tiic
kiêm soát viêc sü' dung salbutarnol trong chãn nuôi; kiêm soát thrc phâm là
hang giâ, không rO nguôn gôc xuât xir, hêt hn sü' ding, nhp Iu; kiêrn soát
hoit dng kinh doanh da cap, thu'ng in,i diêntü dôi vâi thii'c phârn, chii
tr9ng nhórn thçrc phârn bão ye src khOe, thuc phârn bô sung, thçrc phâm tang
cLi'ong vi chat dinh du'O'ng; kiêm soát các nhórn san phãrn thii'c phâm bào v
sirc khöe theo van bàn so 1693/BYT-QLD ngày 29/3/20 19 cüa B Y tê.
- Tang cung Iy nilu và kim nghim san phm thirc phm. Dc bit
là san phâm thirc phârn bâo v sirc khOe nhóm san phâm Co nguy Co pha trn
chat tan du'çic thuc các nhOrn: h trY ngui bj tang huyêt áp, dái tháo du'O'ng,
dau xuo'ng khO'p, mo máu, rôi loan cuong duo'ng, tang can, giâm can.
2. Di v&i Co. s6 sin xut, kinh doanh, nhp khau, quáng cáo thrc
ph a
a) 1l.0 ldCm cac quy djnh ye:
- Cong b san phm di vOi san phtn-i thyc ph.m; thirc phm bâo v
sirc khóe; th1rc phâm dinh duO'ng y h9c; thi'c phârn dung cho chê d an dc
bit; san phâm dinh du'ong cOng thic diing cho tré nhO; ph gia thrc phâm
hon hcip có cong dçing rnó'i, phii gia thii'c pharn không thuc danh mc ph gia
du'9'c phép sü diing trong th1rc phârn ho,c không dOng dôi tu'çYng sü' dung do
B Y te quy djnh. Phii gia, huong 1iu, chat h trq chê biênthuc phâm, diing
ci, v.t lieu bao gói, chira dimg tiêp xic trirc tiêp vâi thrc phâm.
b) Tp trung hau kiêm:
-Hâu kirn v cong b san ph.m: Viêcthu'c hin các quy djnh v tr
cong bô san phârn/dang k bàn cOng bô san phâm, trInh ti' cong bô san phâm,
phiêu kêt qua kiêrn nghim và các hO so, tài 1iu pháp l quy djnh t?i Chuong
II và Chu'ang III Nghj djnh so 15/201 8/ND-CP ngày 02/02/2018 cUa ChInh
phü.
- l-Iu kiern ye diu kin báo dam antoàn thi.t'c ph.rn: hu kim co s&
thuc din cap và khOng thuc din cap Giây chung nh.n co s& dü diêu kin
an toàn thixc phârn, trong do chü tr9ng hu kiêm dOi vOi Co s& khOng thuc
din cap Giây chirng nhn co sâ dü diêu kin an toàn thxc phârn quy djnh ti
Khoán 1 Diêu 12 Nghj dlnh so 15/2018/ND-CP ngày 02/02/2018.
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- Hu kirn d6i vâi thrc phâm nhp khâu: hu kiêrn, lay mâu kiêm
nghirntheo thir t1r u'u tiên sau: Các san phârn thuc din rnin kiêrn tra nhà
nu'ó'c ye an toàn thirc phârn nhp khâu quy djnhti Khoãn I Diêu 13 Nghj
djnh sôl5/201 8/ND-CP ngày 02/02/2018, san phârnllô hang áp diing phu'ang
thiic kiêrn tra giárn, san phârnllô hang áp dung phu'Gng thirc kiêm tra thông
thung (dôi vôi các san phârn/nhórn san phârn ti Phii liic II, III, IV Nghj djnh
so i 5/201 8IND-CP).
H.0 kiêrn v ghi nhn thirc hin theo quy djnh ti Chu'cmg VII Nghj
djnh so 15/2018/ND-CP ngây 02/02/20 18.
- H.0 kim v quãng cáo: hu kim v quãng cáo di vâi các nhóm
thirc phârn phãi däng k ni dung tri1ic khi thirc hin quáng cáo quy dlnh tai
Diêu 26 Nghj djnh so 15120 18/ND-CP ngày 02/02/20 18.
- FIu kim vt san xut, kinh doanh và sü' ding phii gia thirc ph.rn thirc
hin theo quy djnh ti Chu'o'ng X Nghj djnh so 15/201 8/ND-CP ngây
02/02/2018.
- Htu kiêrn ye truy xuât nguôn gôc thirc phârn thirc hin theo quy djnh
t?i Chu'ong XI Nghj djnh so 15/201 8/ND-CP ngây 02/02/2018 và Thông ni
so 25/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 cüa B tru'ng B Y tê quy djnh truy
xuãt nguOn gôc san phârn thirc phârn thuc ITnh virc quãn l' cüa B Y tê.
- Di vO'i co s& kinh doanh djch vii an ung, thirc an dung phi: Hu
kiêrn vic chap hành các quy djnh chung ye báo darn an toàn thçrc phârn, các
>CLI cãu v ctiCu kiCn bao darn an toan thuc phãrn, lee su dung phu gia thuc
phâm, chat h trg chC bin thirc phârn, nguyen 1iu thçi'c phârn; kiCrn soát báo
darn an toàn tic phárn ti các bêp an tp the khu cong nghip, trung hpc,
cac co' s& cung cap suât an san, khu du ljch, lê hi, sr kin 1m va thü'c an
duàiig phô.
3. 'rath nhim quãn I nhà nu'ó'c v an toãn thy'c phãm vã xii' 1 vi
phm hãnh chInh trong linh vtic an toàn thy'c phâm
Trách nhim quán 1 nhã nu'c v an toàn thrc phârn cüa các B ngành
du'cic quy dlnh ti Diêu 62; 63; 64 Lut An toàn thçi'c phârn vâ Diêu 37; 38; 39
Ngh djnhsô 15/2018/ND-CP ngày 02/02/2018; Trách nhirn quân 1 nhâ
nu'ác cüa Uy ban nhân dan các cap dugc quy djrih ti Diêu 65 Lu.t An toàn
thirc pham và Diêu 40 Nghj djnh so 15/201 8/ND-CP ngày 02/02/2018; Co
quan kiêrn tra an toàn thrc pharn, trách nhim và quyen hn cüa co quan kiêrn
tra, doân kiêrn tra, xü' 1' ket qua kiêm tra dugc quy djnh ti Thông tu sO
48/201 5/TT-BYT ngày 01/12/2015 cüa B Y tê.
Các doàn h.0 kirn khi phát hin vi pham phái xir 1 theo dung quy
dinh cüa pháp 1ut; áp ding các hInh thüc xi:r ph.t bô sung, bin pháp khäc
phyc hu qua rnnh me, quyêt !it nhu': dInh chi hoit dng ciia co sâ san xuât,
kinh doanh vi phrn quy djnh ye an toàn thirc phárn; tjch thu tang vat, tarn
dimg lu'u thông, thu hOi, tiêu hüy san phâm vi pham ye an toàn thyc pharn; áp
dyng thu hôi các 1oi giây chmng nhn dã cap theo thârn quyên.

9
Thông qua cong tác hâu kirn, phát hiên, ngãn ch.n kjp thai vi phrn v
an toàn thirc phâm, không dê thirc phâm không báo dam an toàn, khong rO
nguôn gôc xuât xtr, nh3p 1u lu'u thông trên thj tnr&ng.
Kt hgp hu 1drn vâi tuyên truyn quy djnh xi:r 1 hInh s1r di vói ti vi
phrn quy dnh ye ATTP theo Diêu 317 B 1ut hInh si7r näm 2015 si:ra dôi
nArn 2017. Các van ban quy pham pháp 1ut áp diing xcr 1:
Lut XU 1,2 vi pham hành chInh s 1 5/2012/QH13 ngày 20/6/20 12;
Nghj djnh so 81/2013/ND-Cp ngày 1 9/7/2013 cüa ChInh phü Quy djnh chi
tiêt rnt so diêu và bin pháp thi hành 1ut xü' 1' vi phm hành chInh Va Nghj
dnh so 97/201 7/ND-Cl) ngày 18/8/2017 cia Chinh phü scra dôi, bô sung môt
sO diêu cüa Nghj djnhsO 81/2013/ND-Cl) ngày 19/7/20 13 cia ChInh phü Quy
djnh chi tiêt mt so diCu và bin pháp thi hãnh 1ut xir 1 vi phm hành chInh.
Nghi djnh 11 5/2 018/ND-Cp ngày 04/ 9/2 018 quy djnh v hành vi, thrn
quyên xi:r pht vi phm hành chInh ye an toàn thçrc phâm.
Ngh djnh s 11 9/2 017/ND-Cl) ngày 0 1 /1 1/2017 cüa ChInh phü Quy
dinh ye hành vi, thârn quyên xü' phatvi phm hành chInh trong linh vyc tiêu
chuãn, do 1ung vâ chat luvng san phâm, hang hóa.
Nghj djnh s 15 8/2 013/ND-Cl) ngày 1 2/1 1/2013 cüa ChInh phü quy
dinh ye hãnh vi, thâm quyên xü pht vi phrn hành chInh trong Iinh vy'c van
hóa, the thao, du 1ch vã quâng cáo; Nghj djnh sO 28/201 7/ND-CP ngãy
20/3/2017 cüa ChInh phi sira dOi, bô sung rnt sO diCu cüa Nghj dinh sO
131/201 3/ND-CP ngv 1 6/ 1 0/2013 cüa ChInh phi quy dnh xr pht vi pham
hanh chInh ye quyCn tc giã, quyCn lien quan và Nghj dnh sO 158/2013/NDCP ngãy 1 2/ 1 1/2013 ciia ChInh phü quy djnh iC hânh vi, thârn quyên xr pht
vi phm hành chInh trong 1mb virc van hóa, the thao, du ljch và quâng cáo.
Nghj djnh s 98/2 020/ND-Cl) ngày 2 6/8/2020 cüa ChInh phü Quy djnh
ye hành vi, thâm quyên xi.r pht vi phm hành chInh trong hot dng thwng
mai, san xuât, buôn ban hang giã, hang cam và báo v quyên 1ci ngi tiêu
di'ing.
Va các van ban quy phrn pháp lut có lien quan; Vic áp ding xir l vi
phm phái üng quy djnh pháp 1ut, kêt qua xü l cOng bô cong khai trên các
phuo'ng tiri thOng tin d?i chng theo quy djnh.
IV. BAO cXo KET QUA KIEM TRA, HAU K1M
1. UBND các qun huyên báo cáo kt qua h.0 kim v ATTP cüa qu.n
huyn den J3an Quán 1 An toàn thyc phârn.
2. Ban Quân 1 an toàn thrc phrn tham muu choBan Chi d?o lien
ngành ye an toân thrc phârn thành phô tOng h?p báo cáo ket qua hu kiêm ye
an toãn thçrc phâm cüa thành phO glri B Y té (Cyc An toãn thyc phãm) dê
tong hp báo cáo ChInhphü, Thu ttróng ChInh phü và Truâng Ban chi d?o
lien ngành Trung uong ye an toân thy'c phâm.
3. Các mc thôi gian báo cáo
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a D& vái các dcit kim tra, hu kim lien ngành (Tat Nguyen dan,
Tháng hành dng ye an toàn thrc phâm) báo cáo theo thai gian quy djnh ghi
trong các ban Ké hoch chi tiêt triên khai hu kiêm cüa trng dqt.
b) Báo cáo 6 tháng: Trithc ngày 10/7/2021.
c) Báo cáo nàm 2021: Tn.thc ngày 10/01/2022.
V. KINH PH!
Can Cu nhim vi ducic giao ti K hoach nay, các don vj, dja phticrng tr
chU dng can dôi sr diing tir nguôn kinh phi duqc giao näm 2021, các nguôn thu
hqp pháp khác (neu co) theo quy djnh de thirc hin.
VI. TO CH(SC THIJC HIN
1. Các sâ, ban, ngánh, UBND các qi4n, huyn can cü ni dung K hoch
nay to chuc triên khai thrc hin; dOng thi triên khai thirc hin các Chucing
trInh, Quyêt djnh, Kê hoch ye ATTP dâ duçic UBND thành phô phê duyt; djnh
k' báo cáo kêt qua thirc hin g1ri Ban Chi d.o lien ngành ye ATTP thành phô
thông qua co quan thu&ng trçrc là Ban Quãn l An toàn thirc phâm dé tong hqp
báo cáo UBND thành phô, Thu&ng trrc HDND thành phô, Thumg trrc Thành
üy và B, ngành Trung uang.
2. Ban Quàn 1 An toàn thc phm (Co quan thuing trrc Ban Chi dao
lien ngành ye ATTP thành phô) chü trI, phôi hp vOi các co quan, don vj lien
quan to chi.rc triên khai thixc hin nhim v1i Kê hoch dam báo hoàn thành m1ic
tiêu dê ra; theo dôi, don dOc các don vj thrc hin và tong hçp báo cáo kêt qua
theo ding quy djnh.
Trên day là K hoach trin khai cong tác hu kim v ATTP trên dja bàn
thành phô Dà Näng näm 2021 cüa Chü tjch UBND thành phô, dê nghj các s&,
ban, ngành và các don vi lien quan nghiêm tüc triên khai thirc hin.I.e*No'inhn:
- BCD liOn ngành vO ATTP Trung irong (d b/cáo);
- B: Y t& Cong Thuo'ng; Nong nghip và Phát triOn nông thon;
- CT, các PCT UBND thành pho;
- UBMTTQVN thành pho;
- S&: Y t; Cong Th.rang; Nông nghip và Phát triOn nông thôn;
- Cong an thành pho;
- Dài PT-TH, Báo DN, Báo CADN;
- VP UBND TP: CVP, cáo PCVP, Cong TIDT;
- UBMTTQVN qun, huyn;
- UBND qun, huyn;
-Liru:VT,BQLATTP.
.t. -r

Lê Trung Chinh

