
UBND TINH DONG NAI CONG HOA xA HO!  CHU NGHiA VIT NAM 
BAN CIII DiO BAO DAM Doe 1p - Tur do - Hanh phñc 

V SiNH  AN TOAN THTJ'C  PHAM 

Se,: /25/KH-BCD DngNai, ngày.23  tháng 3 nám 2020 

KE HOIkCH 
Triên khai "Tháng hành dçIng vi an toàn thrc phâm"  Bong Nai nãm 2020 

Can c1r Chi thj s 34/CT-TTg ngày 11/12/2014 cüa Thñ tuàng ChInh phü 
ye vic tiêp tic day manh  cong tác bâo dam an toàn thçrc phm và phông cMng 
ng doe thirc phâm trong tInh hlnh mdi, Chi thj so 1 3/CT-TTg ngày 09/5/2016 
cüa Thu tuó'ng Chinh phü ye vic tang ci.rô'ng trách nhim quàn l nhà nuâc ye 
an toàn thirc pham; 

Thirc hin Kê hoch so 387/KH-BCDTEfVSATTP ngày 10/3/2020 cüa Ban 
chi dao  lien ngành Trung uo'ng ye an toàn thirc phâm ye vic triên khai "Tháng 
hành dng vi an toàn thi.rc phâm" nàm 2020. Ban chi dao  bâo dam VSATTP tinh 
Dông Nai xây dirng Ké hoch triên khai "Tháng hành dng vi an toàn thirc 
phâm" nàm 2020 (sau day gi tat là Tháng hành dng) nhu sau: 

I. CHU BE "THANG HANH BONG" NAM 2020 

"Nghiêm chinh chap hành chInh sách pháp 1ut trong san xut, kinh 
doanh Va quãng cáo thiyc phâm". 

Thirc phm an toàn là nhu cu thit yu và là dôi hôi chinh dáng cüa mi 
ngui dan. Van dê an toàn thirc phâm hin dang dugc Dàng, Nba nuOc va toàn xà 
hOi bet sue quan tam và thirc sir cã h thông chinh trj dä và dang vao cuc: Ban Bi 
thu dà có Chi th 08-CT/TW ngày 21/10/2011 cüa Ban BI thu ye tang cuè'ng sr 
lãnh dto cüa Dàng dôi vci van de an toàn thrc phâm trong tInh hInh mdi; Quôc 
hi dã ban hành Nghj quyêt so 43/2017/QH14 ye day rnnh vic thrc hin chInh 
sách pháp lut ye an toàn thrc pham giai don 2016 — 2010; ChInh phü a Uy ban 
Trung uo'ng M.t trn To quôc Vit Nam dà k Chuang trInh phôi hcip sO 
90/CTrPHICP-DCTUBTW MTTQVN ngày 30/3/2016, theo do các B, Ngành 
trung uo'ng, các cap chInh quyên ô dja phuo'ng së phôi hc'p vi Mitt trn to quôc 
cac cap và các to chuc thành viên cüa Mt trn to quôc dé tuyen truyên, vn dng 
và giám sat hot dng san xuât, kinh doanh thrc phâm nham dam báo các qui 
djnh cüa pháp lut ye an toàn thrc phâm. Chinh phü dà ban hành day dü các van 
bàn qui phrn pháp lut to chuc thrc thi Lut ATTP và gân day nhât, Thu tu&ig 
ChInh phü dã ban hành Chi thj so 1 3/CT-TTg ngày 09/5/2016 ye tang ciRmg 
trách nhim quàn 1' nhà nuc ye an toàn thirc phâm, trong do gän trách nhirn cüa 
ngui dirng dâu Co quan quán l' ye an toàn thrc pham tr Trung uang den dja 
phuo'ng và Chi thj so 1 7/CT-TTg ngày 16/8/2018 ye tang cuO'ng dâu tranh chOng 
buôn lu, gian ln thuong mai,  san xuat, kinh doanb hang già, hang kern chat 
luccng thuc nhóm hang duçic phâm, m' pham, thçrc pham chuc nang, duc lieu 
và vj thuOc y h9c Co truyen. 

Tü DOng Nai, trong thO'i gian qua duge s,r quan tam chi do cüa Tinh Uy, 
Hi dOng nhan dan tinb, Uy ban nhan dan tinh và sr phôi h'p giüa các S&, ngành, 
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Uy ban nhân dan các huyn dã trin khai dng b nhiu giãi pháp nhm bâo dam 
an toàn thirc phâm trên da bàn, to nhiêu chuyên biên tIch circ. Tuy nhiên, tInh 
hInh vi phm ye v sinh an toân thirc phârn cèn khá phô biên can sr vào cuc 
cña cã h thông chfnh trj tr tinh den huyn, xã trong thi gian tâi. 

ChInh vi 4y d tang cLthng ho'n nQa vai trô, trách nhim cüa ngthi san 
xut, kinh doanh thrc phm và nâng cao nhn thic, kiên thtrc cüa ngithi tiêu 
dung trong cong tác bão darn an toàn thirc phârn, Ban chi do bâo dam v sinh 
an toàn thirc phâm tinh triên khai Tháng hành dng vi ATTP närn 2020 vâi chü 
d là "Nghiêm chinh chap hành chInh sách pháp 1ut trong san xuât, kinh 
doanh vã quãng cáo thirc phârn". 

II. MIJC TIEU 

1. Tang cuông cong tác giáo dic, truyên thông, thông tin chInh xác, kjp 
th?ii, toân din, có trách nhini, t1ung thirc các van dê lien quan den an toàn thirc 
phm. Dê cao vai trô, trách nhim cüa các to chirc, cá nhân, doanh nghip trong 
vic thirc thi pháp lut ye an toàn tic phârn. 

2. Day manh  cOng tác thanh tra, kirn tra v an toàn thrc phm ti các co 
sà san xuât, kinh doanh thçrc phârn; tang cuô'ng giám sat, hu kiêm tai  các tinh, 
thành phô trçng diem, các dja phuang có duông biên giói, cira khâu. Nêu cao vai 
trô cña các co quan quãn 19, tO chüc xã hi vâ ngui tiêu dung dôi vâi vic tuân 
thu pháp lut ye an toàn thirc phãrn cüa các cá nhân, ca sâ san xuât, kinh doanh 
thirc phâm. 

3. Kiên quyt xi.r 19 các hành vi vi phin pháp 1ut v an toàn thirc phm, 
giám thiêu ng dc do lieu ding thirc phâm không an toàn, thirc phâm giâ, thirc 
phâm kern chat luçmg. 

III. THI GIAN vA PHM VI TRIEN KHAI 

- Thñ gian: Tir ngày 15/4/2020 den 15/5/2020. 

- Pham vi trin khai: Trên phm vi toàn tinh. 

IV. CAC HOAT BONG 

Ngoài các hot drig thu'à'ng xuyên bào dam chit lugng v sinh an toàn 
thirc phâm, "Tháng hãnh dng vi an toàn thirc phâm" näm 2020 cOn là diem 
nhân trong nàm, to nCn dqt cao diem, phát dng mt chiên djch truyên thông 
day mnh các hott dng vi chat 1u9'ng ATTP và chü dng phông ngüa ô 
nhiêm thu'c phâm, han chê to! da ngô dOc thiic phâm, dãc biêt la cac vu ngO 
dc thirc phârn tp the và các bnh truyCn qua thrc phâm do sfr ding san 
phâm thi..rc phârn không an toàn. 

G.n trách nhirn cüa UBND cac cp d tp trung sr chi dto và b trI ngun 
hxc cho cOng tác an toàn thirc phârn; nâng cao hiu qua sir phOi hp gifla chInh 
quyen dja phuang và các doán the chInh trj xã hi trong dam bâo an toàn thi'c 
phâm; phát huy 9 thic uách nhim vi cong dOng cña cá nhân, to chic san xuât 
kinh doanh, ngui tiêu diing dOi véii cong tác báo dam an toàn thirc phâm. 

Dja chi: So 2- drO'ng Phan DInh Phimg, phtràng Quang Vinh, thành ph Biên HOa, Dng Nai. 
Din thoai: 0251 .942641; Fax: 0251.847269; Email: sytdongnai.gov.vn;Website: syt.dongnai.gov.vn  
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Vâi chü dé "Nghiêm chinh chp hành chInh sách pháp 1ut trong san 
xuât, kinh doanh Va quãng cáo thrc phâm" näm 2020, các hoat  dng chInh 
ducic triên khai nhu sau: 

1. To chtrc triên khai "Tháng hãnh dng vi an toàn thirc phm" nãm 
2020 

TruOc tInh hInh djch bnh Covid- 19 din bMn phirc tap, d han  ch ti tp 
dông nguYi, tp trung nguôn lirc cho vic chông dich, nàm nay toàn tinh s 
không to chirc Lé phát dng "Tháng hành dng vi ATTP" nàm 2020". Ban chi 
dao bão dam VSATTP cap tinh, cap huyn, cap xã tày tInh hInh thirc té xem xét 
vic to chirc Hi ngh/h9p Ban chi dao  dê triên khai "Tháng hành dng vi 
ATTP" nàm 2020. 

Thi gian tr 15/4-20/4/2020. 

2. Triên khai chin djch truyên thông bão dam chat 1u'çng v sinh an 
toàn thiyc phâm (phii hic 1) 

- Si Thông tin và Truyn thông chi dao hoat dng truyn thông trên các 
phuang tin thông tin dai  chüng ye an toàn thirc phâm trong Tháng hành dng. 
Huy dng các co quan thông tan báo chI i dja phl.rcTng, Ca quan báo chI Trung 
uang dóng trên dja bàn tham gia chiên djch truyên thông ye bào dam an toàn 
thirc phâm, biêu duang, quâng bá các san phâm, các mô hInh san xuât, kinh 
doanh thirc phâm không an toàn den các ca quan chüc näng. 

- Sâ Y t - Ca quan thu?ing trirc Ban chi dao  bão dam VSATTP tinh chü 
dng phôi hçp vth các ca quan Báo, Dài cüa tinh, các Dài truyên thanh dja 
phucing triên khai chiên djch truyên thông ye báo dam chat lugng v sinh an 
toàn thirc phâm, tao  din dan trao dôi sâu rng ye san xuât, kinh doanh thrc 
phâm theo dung quy djnh ci:ia pháp 1utt giüa các nhà khoa h9c, nhà quán 1)', 
doanh nghip, nguii san xuât, chê biên, kinh doanh và ngi.thi tiêu dung. 

- Sâ Y t phi hçip vâi các S0, ban ngành, t chiiirc chInh trj, xã hi t chrc 
tuyên truyn trên các phuo'ng tin thông tin di chüng, báo dài, to chirc các buôi 
t9a dam, nói chuyn chuyén de ye an toàn thirc phâm. 

- ChInh quyên cp huyn, cap xã chi dao  các dan vj theo chirc näng nhim 
vi tang ctthng thông tin, tuyên truyên ye cOng tác an toàn thirc phâm, viêt bài 
truyn thông ye ATTP. Huy dng h thông ba truyên thanh xã phung tham gia 
tuyên truyên an toàn thrc phâm, phát các thông dip ye ATTP. 

- D6i tuçing ixu tiên truyên thông: 

+ T chuc, cá nhân san xut, kinh doanh, quãng cáo thirc phm; 

+ ChInh quyn các cp; các ca quan chuc näng; 

+ Nguôi tiêu dung. 

- Ni dung truyn thông: 

Dja chi: SO 2- dung Phan DInh Phüng, phx&ng Quang Vinh, thành phô Biên Hôa, Dông Nai. 
Din thoi: 0251 .942641; Fax: 0251 .847269; Email: syt(dongnai.gov.vn;Website: syt.dongnai.gov.vn  
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+ Tuyên truyn, vn dng, hi..rOng dn bão darn an toàn diu kin v sinh co 
s, trang thiêt bi, diing cii so chê, chê biên thirc phârn, v sinh cá nhân trong vic 
phông ngüa ô nhim thirc phâm và các bnb truyên qua thrc phârn. 

+ Tuyên truyn pM bin kin thüc, tang cuô'ng trách nhim trong san xut, 
kinh doanh, quãng cáo thrc phârn theo quy djnh cüa pháp !ut. 

+ Tuyên truyên, phô biên vn dng ngtthi tiêu dung 1ira chpn vasü diing 
thirc phm an toàn, nói không vi thirc phâm giá, thirc phâm kern chat ltrçmg. 
Hiu ding, dung dung thrc phârn báo v si1rc khöe. 

- Giri tin ye boat dng triCn khai Tháng hành dng tai  dja phuong d dang 
trên website cüa các Sâ, ngành, Chi ciic An toàn v sinh thirc phâm. 

3. Hoit dng thanh tra, kiêm tra lien ngành trong Tháng hành dng vi 
an toàn thi'c phâm nãrn 2020 (hu*ng dan chi tiêt xem Phy lyc II) 

- Ban chi dao  báo darn v sinh an toàn thrc phm tinh giao các S, ngành: 
Y t, Nông nghip vá Phát triên nông thôn, Cong thuong và Quán 1 thj tru?Yng 
thành 1p 04 doàn kiêrn tra lien ngành tiên hânh kiêm tra tai  11 huyn, thành phô 
Biên Hôa và thành phô Long Khánh. 

- Can cir vâo Kê hoach cüa Ban chi dao báo dam VSATTP tinb và tInh hInh 
thirc t ti dja phuong, Ban clii dao  bão darn VSATTP cap huyn, cap xã chi dao 
cac co quan chuyên mon tang cung cOng tác thanh tra, kiêm tra ye an toàn thirc 
phâm. 

- Các Doàn thanh tra, kirn tra du'çic thành 1p phái bào darn v thành phn 
chuyên rnôn, dü thâm quyên, trang thiêt bj k9 thut lay rnâu, diing cii kiêm tra 
nhanh hin truông. 

- Kêt thuc dçit thanh tra, kim tra cac doàn thanh tra nhn xét, dánh giá kt 
qua vic thirc hin Chi thj so 34/CT-TTg ngày 11/12/2014; Chi thj so 13/CT-
TTg ngày 09/5/2016 cüa Thñ tuàng ChInh phü; Chi thj so 17/CT-TTg ngày 
09/5/2017 ye tang cuô'ng hiu 1irc, hin qua quán 1 nba nrnc, chân chinh hoat 
dng quáng cáo và vic triên khai Tháng hành dngnam 2020 dông thñ dê xuât 
các giái pháp nâng cao hiu qua quân 1 nhà nrn5c ye ATTP các cap. 

- Các don vj din tn doàn thanh tra, kirn tra lien ngành cp huyn, xA mi 
dai din Mt trn to quôc các cap tham gia giám sat theo Ké hoach so 9742/KH-
UBND-MTTQ ye Triên khai tic hin Chtrong trInh phôi hçp vn dng và giárn 
sat báo darn an toàn thirc phâm trên dja bàn tinh Dông Nai giai doan  2016 - 
2020. 

- Các co quan có chirc nãng thanh tra chuyên ngành y  an toàn thirc phrn, 
theo chüc nàng nhim yu yà tmnh hInh thuc te : thành Ip  các doàn kiêm tra 
chuyên ngành, to cht'rc thanh kiêrn tra các diêu kin dam báo chat luvng v sinh 
an toàn thirc phârn trong lTnh virc s, nganh rnInh phii trách. 

4. Cong tác báo cáo tong kt Tháng hành dng 

Dja chi: S 2- thrOng Phan DInh Phiing, plii.rOng Quang Vinh, thàiih ph Biên HOa, Dng Nai. 
Din thoai: 025 1 .942641; Fax: 0251 .847269; Email: sytdongnai.gov.vn;Website: syt.dongnai.gov.vn  
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hott dng (theo mu 1,2,3 dInh kern) v Si Y t- Ca quan thu&ng trirc Ban chi 
do, thông qua Chi ciic An toàn v sinh thirc phm (s 59, duè'ng Pham Van 
Thuân, phithng Tan Tiên, thành pM Biên Hôa, tinh Dng Nai; din thoi: 
0251.8820511; Fax: 0251.8820510; Email: 76wolonggmai1.com; 
dongydsgmail.com) trtthc ngày 20/5/2020 d tng hçip, báo cáo Ban ehi dto 
lien ngành Trung uong VSATTP, Chü tjch Uy ban nhân dan tinh. 

V. TO CH1J'C TRIEN KHAI 

1. Ca quan chü trI 

1.1 Tai  tuyn tinh: Sâ Y t là Ca quan Thithng trirc Ban chi do bão dam 
VSATTP cüa tinh chü trI phôi hqp vi các Sô, ngânh triên khai thirc hin "Tháng 
hành dng vi an toàn thrc phâm" nàm 2020. 

1.2. Ti dla  phuo'ng 

- Uy ban nhân dan các huyn, thành pM; 

- Các cci quan, don vj là thành viên Ban chi d?o  bão dam VSATTP. 

2. Các Ca quan, dan vj phi hçp: Si Y té, Sâ Nông nghip và Phát trién nông 
thôn, S Cong thuang, Cong an tinh, Sâ Thông tin và Truyên thông, Dài Phát 
thanh - Truyên hInh Dông Nai, Báo Dông Nai. 

3. Các t chirc, doàn the, qun chüng: 

D nghj Uy ban Mt trn To quc tinh, các t chiirc doàn th tinh: Hi Cru 
chiên binh, Hi Nông dan, Hi Lien hip Phii nü, Tinh doàn, Lien doàn lao dng 
tinh huy dng, vn dng doàn vien, hi viên, cüng quân chüng nhân dan tIch cixc 
huông lrng "Tháng hành dng vi an toàn thirc phârn" näm 2020, cüng chInh quyên 
và the ca quan chüc näng giám sat thrc hin cam kêt bâo dam an toàn v sinh thirc 
phâm ti các ca si san xuât, kinh doanh thirc phâm trên dja bàn, phát hin và to 
cáo nhüng ca sâ có các hành vi vi phm các quy djnh cüa pháp lut ye an toàn v 
sinh thirc phâm. 

VI. NGUON LIJC 

1. Kinh phi: 

- Kinh phi Chuang trInh miic tiêu Y t - Dan s näm 2020. 

- Kinh phi M trçl cüa UBND các cp. 

- Kinh phi huy dng ti1r các ngMn hçip pháp khác. 

2. Tài 1iu: 

- Dia ting, dia hInh Thông dip cüa Tháng hành dng näm 2020 

- Các don vj, dja phuong chü dng xây dirng tài 1iu truyn thông cho dja 
phucing dra trên tài lieu tham khão däng trên trang din t1r cüa Ciic ATTP (dja chi 
http://vfa.gov.vn) và cüa các don vi thuc các B, ngành lien quan. 

VII. TIEN TRINH TIIçC HIN 

Dja ehi: S 2- duing Phan DInh Phüng, phuèng Quang Vinh, thành ph Biên Hôa, DngNai. 
Din thoai: 0251.942641; Fax: 0251.847269; EmaiL: sytdongnai.gov.vn;Website: syt.dongnai.gov.vn  
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1. Xây drng Kê hoach "Tháng hành dng vi an toàn thkxc phârn" nam 2020 
và phân cong tO chüc triên khai thrc hin. 

- Ti tuyn tinh: Tnró'c ngây 25/3/2020 

- Tai các dja phuang: Tnróc ngày 31/3/2020 

2. Cp phát tài 1iu: Tnió'c ngày 10/4/2020 

3. Triên khai chi&i djch tuyên truy&n: Tir 05/4 dn 15/5/2020 

4. To chiLrc ph bién triên khai Tháng hành dng: Tü 10/4 dn 20/4/2020 

5. To chüc thanh tra, kiêrn tra: Tü 15/4-15/5/2020 

6. Báo cáo, tng két: 

- Các dja phuo'ng (mu 1): Trithc 20/5/2020 

- Các Doàn lien rigânh 1mb (mu 2): Truc 20/5/2020 

- Các Doàn th (rnu 3): Tru'rc 20/5/2020 

- Báo cáo tOng hcip toàn tinh: Truóc 30/5/2020 

Trên dày là Kê 1ioch t chi'c trin khai "Tháng hành dng vi an toàn thirc 
phârn" nàrn 2020 trên da bàn tinli DOng Nai. Ban chi do báo dam VSATTP tinh 
yêu câu các s, ngành, Jan vj, UBND các huyn, thành phô Long Khánh, thành 
phô Biên Hôa to chtrc triên khai thirc hin dt ket qua tOt.!. 

KT. TRU'ONG BAN 
PHO [RUG  BAN THTJONG TRV'C 

- Uy ban MTTQ, các to chtrc dcàn th tinh; 
- Các sO, ngành: Y t NNPTNT, TNMT, LDTBXH\ 
TT & TT, VHTT & DL, CT, TC. CA; 
- Ban VHXH-HDND tinh: 
- Ban quail i các KCN; 
- Báo DN, Dài PTTHDN; 
- UBND các huyti, TP. LK, DI J; 
- Chánh, Phó van phOng UBT (VX, KT, CNN); 
- Luu: VT, ATTP. 

No'i izlzâ,i: 
- Bô Y té; 
- TT.TU, TI'.HDND tinh; 

Ban TG.TU; 
- Chü tjch, eác Phó Clii tich ULT: 

,- 
, '>/ 
/// cT \' \' 
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GM DOC sO' Y TE 
Phan Huy Anh Vu 

Dja chi: S 2- dtrOng Phan DInh Phting, phtrO'ng Quang Vinh, thành pli Biên HOa, Dng Nai. 
Din thoi: 025 1 .942641; Fax: 0251.847269; Email: syt(dongnai.gov.vn;Website: syt.dongnai.gov.vn  



PHU LUC I 
Huthng dan triên khai cong tác tuyên truyên 

"Tháng hành dng vi an toàn thyc phâm" nãm 2020 

(Kern theo Ké hogch so' A3 5 /KJI-BC'D ngàyz3 tháng 3   närn 2020) 

I. CHU BE "THANG HANH DQNG" NAM 2020 

"Nghiêm chinh chap hành chInh sách pháp Iut 
trong san xuât, kinh doanh và quãng cáo thiyc phm" 

Cong tác bâo dam an toàn thirc phm dã cO nhung chuyn bin rO ret, tIch circ, dt 
duçc nhüng thành tIch quan trçng trên các linh vrc. Tuy nhiên, nguy cc thông báo dam an 
toàn thirc phâm dc bit 1ài các bêp an tp the tai  các khu cong nghip vn con mirc cao, 
hoat dng san xuât, chê biên, phân phôi thirc phârn thông bão dam an toàn vn cOn din ra 

nhieu nai. Vic kiêm soát giêt mô gia süc, gia cam, dc bit là các co sâ giêt mô nhO lé, 
trong thu dan cu vn khO khän; thói quen lam  diing thuôc bão v thirc vat, tinh trtng sü 
diing thuôc bãov thirc vtt thông dam bâo chat lircing, thông rO nguôn gôc vn cOn nhiêu; 
t.Si l ton du thuôc bão v thirc vt vn cOn cao hcm các nuàc trong thu virc; vic ngan ngüa 
thirc phâm nhp lu, thirc phâm giã cOn han  ché. Vic kinh doanh, quâng cáo thirc phârn 
bão v sirc khóe vi pham pháp !ut, dac  bit là trên mang xä hi din biên phuc tap, khO 
quãn l', ânh huâng den quyên li nguOi tiêu dung, gay birc xüc du 1un xà hi, th1rc thi 
pháp lu.t cOn yêu. Nh.n thrc, ' thirc trách nhirn cüa Ca ngui dan, doanh nghip và các 
cap chInh quyên ye an toàn thirc phâm cOn cO phân han  chê. 

D thn tai  nhung vAn d nói trën, mOt  trong nhüng nguyen nhân chInh là do ' thüc 
chap hành các quy djnh pháp lut ye an toàn thirc phâm cüa các co s san xuât, kinh 
doanh, quàng cáo thirc phârn chua cao do sir nhn thirc yeu kern, chay theo lqi nhun và 
c tInh vi pham cña mOt  so th chc, cá nhân, lam ãnh huâng sirc khOe cüa ngui tiêu 
dung. 

Vâi miic dIch tang cu&ng vai trO, trách nhim cüa ngui san xuât, kinh doanh, 
quãng cáo thirc phâm và nâng cao nh.n thirc, kiên thuc cüa ngi.thi tieu dung trong cong 
tác bào dam an toàn thrc phârn, chU d Tháng hành dng vi an toàn thirc phâm näm 2020 
Là "Nghiêm chinh chap hãnh chInh sách pháp 1ut trong san xuât, kinh doanh và 
quãng cáo thirc phâm". 

II. MUC TIEU 

1. Tang cithng cOng tác thông tin, truyn thông chInh xác, kjp thai, toàn diên, có 
trách nhim, trung thirc các van de lien quan den an toàn thirc phâm. D cao vai trO, trách 
nhim cüa các to chuc, cá nhân, doanh nghip trong vic thrc thi pháp lut ye an toàn thrc 
phàm. 

2. DAy mnh cong tác thanh tra, kim tra v an toàn thirc phAm tai  các c sâ san 
xuât, kinh doanh, quãng cáo thirc pham; tang cung giám sat, hu kiem tai  các tinh, thành 
pM tr9ng dim, các dja phung Co dumg biên giài, cfra khâu. Neu cao vai trO cüa chmnh 
quyen các cap, các ca quan quán l, to chOc xa hi và sir giám sat cCia ngu'i tieu dung dôi 
vâi vic tuân thU pháp 1ut ye an toàn thirc phâm dOi vi các Ca nliân, co sâ san xuat, kinh 
doanh và quãng cáo thirc phàni. 

3. Tang cung xU 1 các hành vi vi phm pháp 1ut v an toàn thrc phAm, quãng 
cáo thirc phAm và giãm thieu ng dc do tiêu dung th?c phâm không an toàn. 
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III. DOI TU'QNG UU TIEN TRUYEN THÔNG 

1. T chi'rc, cá nhân san xut, kinh doanh, quãng cáo thijc phrn. 

2. ChInh quyn các cap; các ca quan ChiiIC näng. 

3. Ngi.ri tiêu dung thrc phrn. 

IV. NQI DUNG TRU YEN THÔNG 

+ Tuyên truyên, ph bin Idén thirc v san xut, kinh doanh, quâng cáo thi,rc phm 
theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

+ Tuyên truyn, hiing dn san xuât, ché bin, bão quãn và tiêu dñng thirc phm an 
toàn, nâng cao vai trO trách nhirn, tarn quan tr9ng cüa vic thirc hin tot CaC quy djnh 
bâo darn an toàn thirc phârn, gop phân vào giãrn thiêu ng dOc  thirc phâm. 

+ Dua tin, tuyén truyn v cac hot dng báo darn an toàn thirc phm trên dja bàn cã 
nuó'c. 

+ Biu throng các to chirc, Ca nhân tich circ tham gia CáC hoat dng bão dam an toàn 
thirc phâm, dông thOi phê phán, dira tin các don vj, Ca nhân vi phtm các quy djnh pháp lut 
v an toàn thijc phârn. Tuyên truyên ye các co so san xuât, kinh doanh thirc phârn an toàn, 
irng dung cOng ngh 4.0 trong quàn l theo chuôi, dé to diêu kin truy xuât nguôn gôc thirc 
phârn. 

+ Tuyên truyn, ph bi&i, v.n dng ngui tiêu dung lra ch9n và sir ding thkrc phm 
bão dam an toàn, nói khOng vói thirc phârn giã, thirc phârn kern chat Iung. Hiêu dung, 
dung dung thirc phâm bão v SC khOe. 

+ Chi rO CáC vn d buc xuc nht hin nay trong cOng tác quân l an toàn thrc phm, 
nêu rO trách nhirn cüa cac nhà quân l, cüa các cap chInh quyên, các ban ngành, doàn thêvà 
tung cá nhân, tp the trong hoit dng san xuât, kinli doanh, quáng cáo, tiêu dung thijc phârn 
ti cac sij vic cii the. Thang than chi rO nhtng van dé ton d9ng trong cOng tác quân lan 
toàn thirc phârn cua cac nhà quãn l, Iãnh do, các ban ngành, doàn the, các cap chInh quyên. 

+ Tp trung tuyên truyn, huóng dn cho các di trqng hiu dñng, thirc hin dung Lut 
an toàn thiic phârn, Nghj djnh 15/201 8/ND-CP ngày 02/2/2018 cüa ChInh phü quy djnh 
chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut an toàn thiic phâm, các thông tt.r quy djnh bâo darn 
an toàn thirc phâm va các van bàn pháp lut cO lien quan. 

Dc bit tp trung tuyèn truyên giáo diic dn các nhOm d& tt.rcYng u'u tiên, cij th nhu' 
sau: 

1. T chfrc, cá nhân san xuãt, kinli doanh, quãng cáo thiyc phâm 

- Tuyên truyn, pli bin các quy djnh v diu kin v sinh cu s, trang. thi& bj, 
diing c11 trong san xuât, chC biên, kinh doanh thirc phâm. 

- Tuyên truyn, ph bin, tang cung nh.n thrc, lam rO trách nhim cua ngui san 
xuât, kinh doanh thrc phâm theo quy djnh cüa pháp 1ut. Dc bit là CáC quy djnh ye 
pháp lust  quâng cáo. 

- Tuyên truyn sir diing nguyen lieu có ngun gc, xut x rO rang, phii gia thrc 
phâm, chat h tr ch biên duc phCp si.r di,ing, dung lieu ltrng, dung dOi ti.rng theo quy 
djnh trong san xuât, chê biên thirc phârn, khOng sir diing nguyen lieu thirc phm, thirc 
phârn già, thirc phâm kern chat iuçmg, không an toàn. 
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- Các tiêu chun, quy chun, các h thng quãn 1 an toàn th?c ph.m, an toàn djch 
bnh trong san xuât, so chê, chê biên, kinh doanh thirc phAm. 

- Tuyên truyn ph bin các mô hInh san xut, kinh doanh, các san phAm, chui 
thc phâm an toàn, các san phâm truyên thông cüa dja phuong nhm quãng bá, khIch 1 
san xuât san phtm thirc phm an toãn, mang dm n6t truyn thng, d.c san dja phuong... 

- Tuyên truyn, ph bin các quy djnh v v sinh Ca nhân trong ch bin, phic vi 
thuc khách. 

- Tuyên truyn each báo quãn và phiic vii thirc khách an toàn. 

2. ChInh quyên các cap và các co quan Chtrc näng 

- Nêu cao vai trô, trách nhim cüa chInh quyn các cp, ngu?i drng dtu các don vj, 
co quan trong vic quãn 1 an toàn th?c phm tti dja phiiong, co sâ. 

- Dim tin, tuyêntruyn v các hot dng thanh, kim tra, xi 1 vi phtm va cong tác bão 
dam an toàn thirc phâm trên dja bàn Ca nuâc. 

- Htng tuân cOng khai các co sâ, cá nhân b phtt vi phtm hành chInh v an toàn 
thirc phâm nhãm cãnh cáo, ran de, ngan chan các hành vi san xuât, kinh doanh, quãng cáo 
thtrc phâm trái pháp 1ut. 

- Tuyên truyn ph bin các san phm, chui thrc phm an toàn, các san phm 
truyn thông cUa dja phuong nhäm quãng bá, khIch 1 san xuât san phâm thirc phâm an 
toàn, mang dam  net truyên thOng, dac  san dja phuong... 

- Tang ci.rOng cong tác truyn thông trên mOi tniOng trrc tuyn nhrn han  ché s1r tp 
trung dOng ngi.thi; tang cuO'ng hot dng h tr truyên thông kêt nôi nhäm dày rnanh tiêu 
thii thirc ph.m an toàn ti thj truông trong nuâc. 

- Tuyên truyn các van bàn pháp luat,  chi do eUa ChInh phü, các van bàn lien quan 
dn cOng tác quãn l an toàn thrc phâm, các van bàn quy phm pháp luat  mài nhu: 

+ Luat  quáng cáo (Van bàn hçip nht s 47/VBHN-VPQH ngày 05/02/2020). 

+ Luat phOng chng tác hti cUa rixçu, bia s 44/2019/QH14 ngày 27/6/2019. 

+ Van bàn hçip nhât so 603/VBI-IN-BVHTTDL ngày 21/02/2019 cüa B Van hóa, 
Th thao và Du ljch: Nghj djnh quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Luat quàng 
Cáo. 

+ Nghj djnh 15/201 8/ND-CP ngày 02/02/2018 cüa ChInh phU quy djnh chi tiêt 
thi hành mt sO diêu cüa Luat  an toàn thirc phâm. 

+ Nghj djnh s 115/201 8/ND-CP ngày 04/9/2018 cüa ChInh phü quy djnh xfr phtt 
vi phtm hành chInh ye an toàn thirc phârn. 

+ Nghj djnh s 155/2018/ND-CP ngày 12/11/2018 cUa ChInh phü sira di b sung 
mt s quy djnh lien quan den diêu kin dâu tu kinh doanh thuc phm vi quãn 1 nhà 
ninc cUa B Y tê. 

+ Nghj djnh s 105/2017/ND-CP ngãy 14/7/20 17 cUa Chinh phU v kinh doanh 
Ruou. 

+ Nghj djnh s 43/2017/ND-CP cüa ChInhphü ngày 14/03/2017 v ghi nhan hang 
hóa. 



+ Nghj dinh s6 17/2020/ND-CP ngay 01/7/2020 cüa ChInh phü süa di b sung mt 
s6 diu cUa cac Nghj djnh lien quan den diCu kin dâu Ui kinh doanh thuc phtrn vi quãn 
! nhà nixc cña B Cong tliuong; 

+ Nghj djnh s 28/2017/ND-CP ngày 20/03/20 17 süa di, b sung mt s diêu cña 
Nghj djnh sé 131/2013/ND-CP ngày 16/10/2013 cüa ChInh phü quy djnh ye quyên tác 
giã, quyCn lien quan và Nghj ctjnh so 158/2013/ND-CP ngày 12/11/2013 cña Chmnh phü 
quy djnh xir phtt hãnh chinh trong linh virc van hOa, the thao, du ljch vá quãng cáo. 

+ Thông tix s 43/2018/TT-BCT ngày 01/6/20 16 cüa B Cong thucmg ye quy dlnh 
v quãn 1 an toàn thirc phâm thuc trách nhim ciia B Cong thuang. 

+ Thông tir 08/2016/TT-BNNPTNT ngày 1/6/2016 cüa B Nông nghip và Phát 
triên nông thôn quy djnh giám sat all toàn thirc phâm nông lam thüy san. 

+ Các van bàn pháp 1ut khác có lien quan d&i cong tác quãn 1 an toàn thirc phAm cüa 
B Y tê, B Nông nghip & Phát triên nông thôn, B Cong thircng. 

3. Ngtrô'i tiêu dñng thirc phâiii 

- CAn tuyên truyên dê ngu'O'i tiCu dting hiéu rO quyên Iqi và nghia vii rninh trong an 
toãn thirc phâm. Dc bit là quyCn khiCu ni, trách nhim khai báo, tO giác cac hành vi vi 
phtm an toàn thic phârn cl'ia các tO chrc. Ca nhân trong hoat diig san xuât, kinh doanh 
thirc phârn. 

- Hixàng dn each ch9n rnua, ch bin, báo quãn và tiêu ding thirc phAm an toàn. 
Huàng dn dcc nhãn mac san phâm thirc phârn. 

- Tuyên truyn d nguii tiCu diThg cO thOi quen tr ch& các co so' san xut, kinh doanh 
thirc phâm khOng darn báo an toàn thirc phârn; Khong tiêu thii nhu'ng thirc phâm khOng rO 
nguOn gôc, thc phâin già, thtrc phâm kern chat lung, khOng an toàn hoc Co dâu hiu Oi 
thiu, mOe, hông; khai báo khi bi ng dc t1nc phârn và các bnh truyên qua thirc phâm. 

Tuyên truyn d ngu'Oi tiêu diing hiu rO tác hai  cña si.r dicing nr'u, dc bit là rirçni 
pha bang hOa chat, cOn cOng nghip, rmyu có chii'a ham lucing methanol cao. 

- Kjp thai cOng khai ten, da chi các co' sO', cá nhân vi phm v an toàn thirc phAm; 
thông tin danh sách, dja clii san xuât. kinh doanh thc phâm an toàn. 

V. CAC KENH TRUYN THÔNG 

1. Kênh truyn thông dti chüiig: Huy dng dái phát thanh, truyn hInh, báochI dành 
nhiêu thii gian, thO'i hxc'ng phát song tuyên truyCn ye an toàn thxc phâm. Dc bit phát 
huy h thông dài truyên tlianh ó' thj tran/xa1phu'rng, khu phô d tp trung chuyn tãi 
thông dip Tháng hành dng den các nhórn dOi tu'ng uu tiên. To chiirc ta dam, dOi thoai 
trirc tiep tren truyen hinh, truyên thanh ye an toàn thirc phârn, ph bien các ni dung cia 
các van bàn quy pharn pháp lut ye an toãn thrc phAm dê nâng cao hiu qua thirc thi, dim 
ni dung cüa van bàn quy phtm pháp lut 'ão cuc song. 

2. Kenh truyn thông trrc tip: Tang cu'Olig truyn thông trrc tip thông qua di 
ngü can b y té, giáo dic, nOng nghip phát triên nOng thOn, các ban ngành, doàn th 
(nhix Mt trn TO quOc, Hi Phii ncr, Doàn Thanh nien, 1irc hr'ng vu trang, cong  tác viên 
y te thOn, bàn...) vâi các hInh thirc d tiep thu nhii hixng dn thirc hành cii th theo 
nhórn, nói chuyn, hi thão, hi din, hi thi quân chüng, hi thi cong tác viên tuyCn 
truyen ye an toàn thirc phãm... 

3. Các kenh truyén thông khác: Tñy tlrilg dja phtro'ng, phong tlic, tp quán, dja bàn 
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dan cu trin khai các hInh thüc truyn thông phi hp nhii bang - ron, khu hiu, huâng 
dn ci,i the bang cãch "cam tay chi vic". 

Däc biêt, cn huy cIng sij huing iimg tham gia cUa các t chirc, Ca nhan doanh nghip 
san xuât, kinh doanh thc phâm và cac to chiirc, doàn the bão v quyên lçii ngui tiéu dUng 
cUng tham gia vào các hott dng truyên thOng, tuyên truyên ye các ni dung báo dam an 
man thijc pham. 

VI. KHAU HIEU DAM BAO AN TOAN THIIC PHAM THANG HANH 
DQNG NAM 2020 

1. Nhi2t lift hwo'ng áng "Thdng hành d3ng vi an toàn thrc phâm" näm 
2020. 

2. Báo dam an toàn thrc phni là xây drng, cüng c nim tin, uy tIn san 
phâm V4t Nam. 

3. ChInh quyn các cip, các co quan clth'c nàng quyt tam ngàn chn thrc 
phâm không an toàn, thrcphâm giã, thrcphâm kern chat lu'9ng 

4. Hiéu dáng, dàng dáng thrc phârn báo v sá'c k/the; không mua san phâm 
tçzi các dja chi dii du'ic cli quan chác fang cdnh báo viphqrn quãng cáo. 

5. Tang cu'iing dp dyng ch9n 19c thành qua cách mçlng 4.0 vào san xut 
nông nghip. 

6. Không du'çc quáng cáo thy'c phim bdo v sác k/the gay hh4u nhm là 
thuôc. 

7. Vi sá'c khóe ngu'ó'i tiêu dàng, tuyt di không sü' dyng hóa chit, kháng 
sinh ngoài danh myc, chat cam trong c/ian nuôi, nuôi trông thüy san. 

8. Tuyt di không sñ' dyngphârn rnàu d3c hçii, cdc chtphy gia, hóa chat 
ngoài dan/i myc cho phép trong san xuât, ché biên thrc phâm. 

9. Ly'a ch9n thy'c phim no ngun gEk xuât xw cho bfra an an bàn. 

10. D darn báo an toàn thy'c p/i lm hiiy an chIn, ung chIn, rith bay thu'ô'ng 
xuyên bang xà phàng. 

11. Bào v quyn c0 bàn cáa con ngii'Oi là du'ic tilp cmn thyc phlrn an 
bàn. 





PHV LUC 2 

Htro'ng dn chi tiêt trin khai thanh tra, kiêm tra lien ngành an toàn thiuc phârn 
trong djp Tháng hành ctng vi an toàn thirc phâm nãm 2020 

(KèmtheoKêhoichsó: /KH-BCD ngày23/ /2020) 

Can cir yêu cu cong tác bâo dam an toàn thirc phm Tháng hành dng vi an toàn 
thçrc phâm näm 2020, Ban Chi do bâo dam v sinh an toàn thrc phrn tirth huóng dn 
chi tiêt vic triên khai thanh tra, kim tra an toàn thirc phm trong djp Tháng hành 
dng vi an toàn thrc phâm nãm 2020 nhu sau: 

I. MIJC DICH, YEU CAU 

1. Muc dIch: 

- Dánh giá cong tác quãn 1 nhà nuâc v báo dam an toàn thrc phm cüa các cap, 
các ngành tr tuyên tinh, huyn den xã theo Lut an toàn thirc phm, Nghj djnh s 
15/201 8/ND-CP ngày 02/02/2018 cüa ChInh phU và chi dto cüa Thu tuó'ng ChInh phü 
ti Chi thj so 13/CT-TTg ngây 09/5/2016 ye vic tang cuèng trách nhim quân 1 nhà 
nuâc ye an toàn thirc phâm. 

- Dánh giá vic chp hành các quy djnh cüa pháp 1utt v an toàn thrc phm di vâi 
các Co so san xuât, kinh doanh thirc phâm, djch vii an uOng; kiêm soát, xO 1 vic san 
xuât, kinh doanh thixc phâm giâ, kern chat luçng theo Chi th so 1 7/CT-TTg ngày 
19/6/2018 cüa Thu tuOng ChInh phü ye tang cumg dâu tranh chong buôn 1u, gian 1n 
thuong mi, san xuât, kinh doanh hang giá, hang kern chat lu'çing thuc nhóm hang dugc 
phâm, m phâm, thrc phâm chtrc nAng, ducic 1iu và vi thuOc y h9c cô truyên. Chân chinh 
hoit dng quáng cáo theo Chi th so 17/CT-'lTg ngày 09/5/2017 cüa Thu tuó'ng ChInh 
phU. 

- Thông qua viêc thanh tra, kim tra kjp thOi phát hin, ngàn chn, xü 1 các vi 
phim ye an toàn thrc phâm, hn chê ng dc thirc phâm vá các bnh truyên qua thrc 
phâm và dê xuât các giái pháp nâng cao hiu hrc, hiu qua quãn I nhà nuOc ye an 
toàn thirc phâm. 

2. Yeu can: 

- Thanh tra, kim tra có tr9ng tam, trçng diem, tp trung vào nhung rnt hang duc 
si:r diing nhiêu trong Tháng hành dng näm 2020 nhu thjt và các san phâm tü thjt, bia, 
rugu, con và do uông có con, nuOc giãi khát, bánh, mirt, kço, rau, cü, qua, phii gia 
th phm,... và các co sO kinh doanh dch vii an uOng. Chü tr9ng kiêm soát nhü'ng 
dâu mOi san xuât, nhp khâu, chq dâu mOi, trung tam thuong mi, siêu thj, ch truyen 
thOng, co sO giêt mô, 4n chuyên thrc phârn; dOng thi kiem soát chat chë hot dng 
buôn 1u, hang giâ, hang khOng báo dam chat luçing, het hn sO diing. 

- Trong qua trInh thanh tra, kim tra kt hçip lam t& cOng tác tuyen truyên, giáo dc 
kiên thOc, pháp 1utt ye an toàn thrc phâm, nâng cao nhn thOc vâ thOc cüa cong 
dOng trong bão dam an toàn thrc phâm. 

- Trin khai thanh tra, kim tra trong Tháng hánh dng näm 2020, báo dam dung 
tien d theo sir chi dto cOa Ban Chi dao  bàn dam v sinh an toàn thirc phâm. Thông 
qua cOng tác thanh tra, kiem tra, hu kiem phOi hçip tuyen truyên chInh sách, pháp 1ut 
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và các van bàn quy phm pháp 1ut mi ban hành: Nghj djnh s 15/20181ND-CP; 
Nghj djnh s 115/201 8/ND-CP ngây 04/9/2018 cüa Chmnh phü quy djnh xü phit vi 
phm hành chInh ye an toàn thrc phâm; Nghj djnh so 155/2018/ND-CF ngày 
12/11/2018,... 

II. DOT TffiNG, NQI DUNG THANH TRA, KIEM TRA 

1. Dôi tuqng: 

1.1 Di tuçing thanh tra, kim tra là các ca so san xu.t, ch bin, kinh doanh,nhp 
khu thirc phm, kinh doanh djch v11 an uông, kinh doanh thirc an du&ng phô, tp 
trung vào nhung co sO san xuât, kinh doanh các mt hang thirc phâm dixqc sO dung 
nhiu trong dip Tháng hành dng vI an toàn thrc phâm nàm 2020 nhii thjt và các san 
phâm tO thjt, bia, ruçu, con và do uOng có con, nuOc giái khát, bánh, mOt, kço, rau, cü, 
qua, ph gia thirc phm v.v. . .và các cc sO djch vi an uon Trong do, các doàn cüa 
tuyên tinh tp trung thanh tra, kiêrn tra nhQng co sO san xuât, kinh doanh, nhpkhâu 
thirc phâm là dâu môi iOn, các chg dâu mOi, siêu thj, trung tam thuang mi. Dôi vói 
các Co sO thirc phâm vOa và nhó, Ca sO kinh doanh djch vli an uông chO yêu do cap 
huyn, xã thirc hin thanh tra, kiêm tra. 

1.2. Các SO: Y t, Nông nghip và Phát trin nông thôn, Cong Thuang theo trách 
nhim phân cOng quán l nba nuOc ye an toàn thrc phâm ti Lut an toàn thirc phâm, 
Nghi dinh so 15/2018/ND-CP chiu tiach nhiêrn clii dao va triên khai thuc hiên thanh 
tra, kiêrn tra, hu kiêm ye an toàn thirc phâm; dong thOi chü tn phôi hçp vOi các 
ngành thành viên BCD bao dam VSATTP tinh và các dja phuong tiên hành kiêm tra 
cOng tác bào dam an toàn thirc phâm trong dip  Tháng hành dng vi an toàn thirc phârn 
näm 2020 dOi vói Uy ban nhân dan/Ban chi do cOa cap huyn thuc các dja bàn ducrc 
phân cOng trong Kê hoach nay. 

1.3. Di vOi cOng tác quàn 1 v an toàn thirc phm: Trong qua trInh thanb tra, kirn 
tra các doàn thanh tra, kiêrn tra cüa tuyên trên sê lam vic vOi Ban Chi dao  bão dam 
v sinh an toân thirc phâm cOa tuyên dtrOi dê närn bAt tInh hInh cOng tác báo dam an 
toàn thirc phârn trong dip  Tháng hành dng vi an toàn thirc phâm nAm 2020 tai da 
phuong, vic triên khai các bin pháp quãn I an toàn thirc phm và trin khai cOng 
tác thanh tra, kiêm tra. 

2. Ni dung: 

a. Ddi vó'i các BCD và ca quan quán lj nhà nu6c: 

- Viêc t chOc va hoat dng cOa Ban Chi do bào dam v sinh an toàn thirc phm 
các cap; 

- Vic ltp k hoach  vàtrin khai cOng tác bâo dam an toàn thirc phm, thanh tra, 
kiêm tra an toàn thirc phâm trong dip  Tháng hành dng vi an toàn thirc phâm nAm 
2020; 

- Viêc triên khai các quy djnh v bào darn an toân thirc phm ti dja phuang. Dánh 
giá cOng tác quãn l dOi vOi các san phâm, nhóm san phm và trách nhim quàn 1 nhà 
rnthc ye an toàn thirc phâm quy djnh tai  các Phi iiic II, III, IV Nghj djnh s 
15/2018/ND-CP và quy djnh ti các Diêu 36, 37, 38, 39, 40 Nghj djnh so 
15/201 8/ND-CP. 
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- Kim tra, dánh giá vic thirc hin cong tác tuyên truyn, giáo diic pháp 1ut và pM 
biên các van bàn quy phm pháp 1ut mth ban hành. 

- Hott dng cüa các mô hInh dim an toàn thrc phm, chMi thirc phm an toàn 
theo diêu kin dc thu cüa tüng dja phuang. 

b. Di vái các co' so' san xuâ't, kinh doanh thzrcphdm. 

Ni dung thanh tra v an toàn thirc phm ducrc thixc hin theo quy djnh ti Diu 67 
Lutt An toàn thirc phâm; Kiêm tra ye an toàn thirc phâm thrc hin theo quy djnh tti 
các Diu 68, 69, 70 Lut An toàn thirc phâm và các van bàn quy phrn pháp 1utt do 
Bô Y té, Bô Nông nghip và Phát triên nông thôn, Bt Cong Thuoiig và Lien B ban 
hành. 

III. XII' LY VI PHAM: 

1. Các can cu xu 1 vi phim: 

- Lutt An toàn thrc phm s 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010 cüa QMc hi khóa 12; 

- Lut Xir 1 vi phm hành chInh s 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012 cüa QMc hi 
khóal3; 

- Ngh djnh s 81/201 3/ND-CP ngày 19/7/2013 cüa Chmnh phü Quy djrih chi tit mt 
so diêu và bin pháp thi hành 1ut xi:r 1 vi phtm bath chinh và Nghj djnh s 
97/201 7/ND-CP ngày 18/8/2017 cüa Chinh phü si:ra dôi, bô sung mt so diêu cüa Nghj 
djnh so 81/2013/ND-CP ngày 19/7/2013 cüa ChInh phü Quy dnh chi tiêt mt so diêu và 
bin pháp thi hành 1uQt xi:r 1 vi phtm hành chInh; 

- Nghj djnh s 115/201 8/ND-CP ngày 04/9/2018 cüa ChInh phü Quy djnh xir pht 
vi phtm hành chInh ye an toàn thtrc phâm; 

- Nghj djnh s 1 19/2017/ND-CP ngày 01/11/2017 cüa ChInh phü Quy djnh xir pht 
vi phm hành chInh trong linh vrc tiêu chuân, do hrà'ng và chat hrqng san phâm, hang 
hóa; 

- Nghi dtnh  s 90/2017/ND-CP ngày 3 1/7/2017 cüa ChInh phü Quy dnh xü pht vi 
phm hành chInh trong 11th virc ThU y; 

- Nghj djnh s 3 1/2016/ND-CP ngày 06/5/20 16 cUa ChInh phU Quy djnh xir ph.t vi 
phm hành chInh trong linh virc giông cay trông, bào v và kiêm djch thirc 4t; 

- Nghj djnh s 105/2017/ND-CP ngày 14/7/2017 cUa ChInh phU v kinh doanh 
Ruou; 

- Nghj djnh so 158/2013/ND-CP ngày 12/11/2013 cUa ChInh phU Quy djnh xcr pht 
vi phtm hành chInh trong linh vrc van hóa, the thao, du ljch và quáng cáo; Nghj djnh 
s 28/2017/ND-CP ngày 20/3/20 17 cUa ChInh phU süa dôi, bO sung mt sO dieu cUa 
Ngh djnh s 13 1/2013/ND-CP ngày 16/10/2013 cUa ChInh phU quy djnh xU pht vi 
phm hành chInh v quyên tác giã, quyên lien quan và Nghj djnh so 158/2013/ND-
CP ngày 12/11/20 13 cUa Chinh phU quy djnh xU pht vi phm hành chInh trong llnh 
vrc van hóa, th thao, du ljch và quâng cáo; 

- Nghj djnh so 185/2013/ND-CP ngày 15/11/2013 cUa ChInh phU Quy djnh xu pht 
vi pham hành chInh trong hot dng thtrnng mi, san xuât, buôn ban hang giá, hang 

3 



cm vâ bão v quyn lqi nguô!i tieu dung; Nghj djnh 124/201 5/ND-CP ngày 
19/11/20 15 cüa ChInh phü sira dôi, bô djnh mOt so diêu cüa Nghj djnh so 
18512013/ND-CP ngày 15/11/2013 cüa ChInh phü Quy djnh xir pht vi phim hành 
chInh trong boat dng throng rnai, san xuât, buôn ban hang giã, hang cam và bão v 
ngi.thi tiêu dung; 

- Nghj djnh s 43/20171ND-CP ngày 14/4/2017 cUa ChInh phü v ghi nhân; 

- Thông tu' s 48/2015/TT-BYT ngày 0 1/12/2015 cüa B Yt Quy djnh hoat dng 
kim tra an toàn thirc phâin trong san xuât, kinh doanh thrc phâm thuc phm vi quán 
1'cñaBôYtê; 

- Thông tu so 23/2018/TT-BYT ngày 14/9/2018 cüa BY tê quy djnh vic thu hôi 
và xtr 1 thirc phâm không bào darn an toàn thuc thârn quyên quân 1 cüa B Y tê; 

- Thông tu s 14/20 1 1/TT-BYT ngày 01/4/2011 cüa B Y t hurng dn 1y mu 
phiic v1i thanh tra, kiêrn tra ye chat 1u'ig, v sinh an toàn thirc phâm; 

- Thông tu s 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 cüa B Khoa hc và Cong 
ngh Quy djnh vic kiCrn tra nhà nuó'c ye chat 1u91g hang boa hru thông trén thj 
tru'Yng; 

- Thông tu s 12/201 7/TT-BKHCN ngày 28/9/2017 B Khoa h9c va Cong ngh 
ban hành Thông tu süa dôi, bô sung mt so diêu cüa Thông tu so 26/2012/TT-
BKHCN ngày 12/12/2012 càa Bô trumg B5 Khoa h9c và Cong ngh quy djnh vic 
kiêm tra nhà nuóc ye chat luçmg hang hóa luu thông trên thj trLrO'ng; 

- Các van bàn quy pharn pháp 1ut khác có lien quan. - 

2. Thrc hin xu 1 vi phm: 

- Các doàn thanh tra, kim tra, hu kirn khi phát hin vi pham phãi xir 1' theo dung 
quy djnh cüa pháp 1ut, tuyt dôi khOng dê các san phâm không bão dam an toàn thirc 
phâm, hang giã, không rO nguôn gôc, vi phm ye ghi niiãn hoc có các vi pham khác 
ye an toàn thirc phârn hru thông trên thj tru'O'ng; ngãn chn hành vi quáng cáo thirc 
phâm vi pham; khOng dê các co sO' san xuât, kinh doanh thirc phâm, djch vii an uông, 
thuc an dung phô khôngbâo dam an toàn tIurc phâm tiêp ti1c hoat dng khi chua 
thirc hin các bin pháp khàc phiic hu qua. 

- Trong qua trInb thanh tra, kirn tra, hu kim các doàn cüa tuyn trên can cu vao 
tInh chat vi vic và thârn quyên de xü J2  hoc chuyên ho s vv vi phrn cho co quan 
chirc nàng cüa dja phuang (Uy ban nhân dan hoc Quãn 1 thj trumg) nai có ca s 
duçic thanh tra, kiêm tra dóng trén dja bàn dê xr !2 theo quy djnh. 

IV. TRIEN KHAI THUC HIEN: 

1. Thành 1p các doãn kiêm tra lien ngành Tinh: 

Thithng trirc Ban Chi dao  bâo darn v sinh an toàn thirc phm giao các SO', ngành: 
Y té, Nông nghip vàPhát triên nOng thôn, Cong Thuo'ng, chi dao  thanh tra, kiêm tra, 
hu kiern các san phârn, nhórn san phâm thuc phrn vi quàn 1; thành 1p 04 Doàn 
kiêrn tra lien ngành, tiên barth kiêm tra tai 11 huyn, thành phô Biên HOa và thành ph 
Long Khánh (04 doàn kiem tra 11 huyn, thành ph do Giám doe SO', ngành quyt 
djnh thành 1p doàn kiêrn tra lien ngành), c the nhu sau: 
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STT 
Don v chü 

trI 
Thành viên Ioàn Dia bàn 

Doàn 
1 

S& Y te 

- Chi cuc ATVSTP; 

- Cuc Quán 1 thj trung; 

- Trung tam Kiêm nghim Dng Nai; 

- Phông Cánh sat Môi trueing (PCO5) - 
Cong an tinh. 

- H. Cm M9; 

-H. Trâng Born; 
- H. Nhan Trtch. 

ljOafl 

S& Nông 
nghip a 

Phát trin 
và Nông 

thôn 

- Chi c1ic PTNT và Quân 1 CLNL, 
Thüy san; 

- Chi cue ATVSTP; 

- Cic Quãn 1 thi trumg; 

- Trung tarn Kim nghim Dng Nai. 

- H. Long Thành; 

-H. Tan Phü; 

-Tp. Long Khánh. 

Doan 
3 

Ciic Quãn 
1thj 

truô'ng 

- Ciic Quân 1 thj trrnmg; 

- Phông CanE sat Môi triRing (PCO5) - 
Cong an tinh. 

- Chi ciic ATVSTP; 

- Chi ciic Tiêu chuân do lu&ng chat 

hxçng. 

- H. Xuân Lôc; 

-H. Thông Nhât. 

Doàn 
4 

So' Cong 
Thtrong 

- Thanh tra Sâ Cong thuong; 

- Trung tam Kiêm nghim Dông Nai; 

- Chi c11c ATVSTP; 

- Chi cilc PTNT và Quàn 1 CLNL, 
Thüy san. 

- Tp. Biên Hôa; 

- H. VTnh Cü'u; 

- H. Djnh Quán. 

2. Thành 1p các doàn thanh tra, kiêm tra lien ngành lja phtro'ng: 

TuS' theo tInh hInh thirc t dja phuong, Uy ban nhân dan các huyn, thânh ph Biên 
Hôa, thành phô Long Khánh chi dto PhOng Y tê tham mini cho Ban Chi do bâo dam 
VSATTP huyn, thành phô thành 1p các doàn thanh tra, kiêm tra lien ngành dé tiên 
hành thanh tra, kiêm tra ti các co sO san xuât, kinh doanh thirc phâm, dch vi an uông 
trong Tháng hành dng vi an toàn thi.rc phârn näm 2020. 

Các doàn thanh tra, kirn tra lien ngânh dja phuong chü dng rn?ñ di din 1Jy ban 
Mtt trn To quôc cüng cap tham gia kiêm tra theo chuo'ng trInh so 90/CTrPHICP-
DCTUBTWWMTTQVN phôi hçp 4n dng và giám sat bão dam an toàn thirc phâm 
giai dotn 20 16-2020 ngày 30/3/20 16. 

3. Ly mãu kim nghim: 

3.1. Vic 1y mu kirn nghim: 
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- Vic 1y mu và chi dnh chi tiêu kim nghim do Tru&ng doàn quy& djnh trên cci 
sv can cir tInh hInh thirc té nguy c mat an toàn thirc phâm t?i  nai duçic thanh tra, 
kiêm tra. 

- Kinh phi cho vic rnua mu và kim nghim mu: Do co quan Tru&ng doàn chu 
trách nhiêm. 

3.2. Dang k,2 si'r dçtng xe kiêrn nghim: Thu'O'ng trirc Ban chi dto giao S NOng 
nghip và Phát triên sir diing xe kiêm nghirn nhanh trong d9't kiêm tra Tháng hành 
dng nàm 2020, các Sâ, ngành khác có nhu câu sir dung xe dê nghj däng theo hinh 
thirc gui cong van däng k sir dicing xe kiêrn nghim giri S Y tê (b phn tOng h9p 
Chi ciic An toàn v sinh thirc phârn) gui truó'c It nhât 02 ngày kê tr ngày tiên hành 
kiêm tra, trong do dê nghj ghi rô các test thirc hin trong qua trInh hoat dng cüa Doàn 
kiêm tra dê Chi eve  An toàn v sinh thirc phârn và Trung tam Kiêm nghim Dông Nai 
chuân bj hóa chat và phân cong can b tharn gia xét nghim. 

4. Tin trInh thuc hiên: 

4.1 Ban Chi dio bâo darn VSATTP hoàn thành Kê hotch Tháng hânh dng vi 
ATTP g1ri các SO, ngành, dja phuoiig truóc ngày 25/3/2020 (dja phu'cing xong truó'c 
3 1/3/2020). 

4.2. Trin khai thanh tra, kim tra ti co sà: 

- Tai tuyên tinh: 

+ Các S, ngành: Y t, Nông nghip và Phát trin nông thôn, Cong Thu'ong, Cjic 
Quân 1 thj tnrO'ng: Ban hành các van bàn dê chi do, don dOc; thành l.p doàn kiêm 
tra lien ngành trixóc ngày 15/4/2020. 

+ T chirc trin khai các doàn thanh tra, kim tra trong Tháng hành dng vi an toàn 
thu'c phâm näm 2020 ti các dja bàn duçc phân cOng (thông báo truOc cho dja phuong 
dê phôi hçp thirc hin). 

- Tai dja phuo'ng: Can cir K hoch cüa Tinh, Ban chi do lien ngành v sinh an 
toàn thrc phârn huyn, thành phô tham rnuii xây drng kê hoach thanh tra, kiêm tra 
trén dja bàn (gôm Ca tuyên xâ, phu'ôrig, thj trân) trinh U' ban nhân dan huyn, thành 
phô phê duyt. Các dja phucing to chirc thirc hiên, triên khai k hoach thanh tra, kim 
tra chü dng trong Tháng hành dng vi an toàn thirc phâm nãm 2020 tüy theo dc thü, 
diêu kin cüa tüng dja phuo'ng tir 15/4/20 19 den 15/5/2020. 

4.3 Báo cáo k& qua thanh tra, kiCrn tra: 

- Báo cáo cüa các doàn kirn tra lien ngành tinh thirc hin theo mu 2 gui S Y 
tê (Chi cic An toàn v sinh thirc phârn) trithc ngày 22/5/2020. 

- Báo cáo cüa dja phuang thirc hin theo mu 1, thii gian báo cáo nhu' sau: 

± Báo cáo tong hap kt qua dçit thanh tra, kim tra Tháng hành dng vi an toàn thirc 
phâm näm 2020 ye Sy Y té (Chi cvc  An toàn v sinh th?c phâm) truc ngày 
22/5/2020 dé Sà Y tê tong hap, báo cáo Ban Chi d?o  lien ngành trung uang ye ATTP 
và Chü tich UBNID tinh. 
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V. BAO DAM KINH PH!: 

1. Tui tuyn tinh: Tin Cong tác phi cho các thânh viên doàn thanh tra, kim tra do 
ccY quan Cu can b tham gia t%r bâo dam. Dan vj Tnthng doàn chju trách thim bão 
dam xe ô to ch& doàn thanh tra, kiêm tra di 'aj trong trng khu virc thrçc phân cong. 

2. Tai các dla  phtro'ng: Kinh phi và phuang tin bâo dam cho cong tác thanh tra, 
kiêiñ tra do dja phuang quy djnl'i. Vic sü d%lng kinh phi thirc hin theo các quy djnh 
hiên hành. 

Trén day là huémg dn chi tit trin khai thanh tra, kim tra lien ngành trong djp 
Tháng hành dng vi an toàn thirc phâm nàm 2020, Ban Chi do bào dam v sinh an 
toàn thirc phâm tinh dé nghj các So, ngành dja phuo'ng, Uy ban nhân dan các huyn, 
thành phô Biên Hôa, thành phô Long Khánh can cu bàn Kê hoch nay, xay dirng ke 
hoch cii the và to chüc triên khai cong tác thanh tra, kiêm tra trên dja bàn quàn 1/dja 
bàn dugc phân công, báo cáo kêt qua ye SO Y tê (Chi ciic An toàn v sinh thuc 
phâm)./. 
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MAUl 

Do'n v1 CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIET NAM 

1Jc Ip  -  T do  -  Hnh phüc 

Ngày tháng nàm 2020 

BAO CÁO 

THANG HANH DQNG V1 AN TOAN THV'C PHM NAM 2020 

(Mu báo cáo cüa các huyn, thãnh phô bao gôrn tong hqp tir các XL phtrông, thi trail) 

Kinh g11i:  

I. Quãn t, chi dao: 

TT 
Nôidunghoit 

dng 

Tuyn xã (1) Tuyn huyn (2) 
Tuyn tinh 

(3) 
Cong 

(1+2+3) Sxãth4cc 

hin/Táng 

SOXa 

So 
lzcQng 

So'huycn 

ihztc 

hi i i/TOng 

shuyii 

S 

lu'ing 

S 

lllQng 

Ghi 

chO 

Ban hành các van 

ban chi dao  trin 
khai TI-ID (van 
ban) 

2 
To chirc L phát 
dng/Hi nghj 
triên khai 

To chic Hi nghj 
tong kt THD 

II. Thông tin, truyn thông: 

TT 
Ni dung 
hoyt dng 

Tuyii xã (1) Tuyn huyn (2) Tuyn tinh 
(3) 

Cong 

(1+2+3) Sxãthirc 
hiên/Tng 

sO xã 

SO 
lircrng 

SO'huynthtcc 
hin/Tng so 

huyn 

SO 
lu'çing 

Sá 
lu'o'ng 

GhichO 

Nói 

chuynIHi 
tháo 

(buói/tng s 
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ngzthi c4r) 

2 
Tp hun 

(Lóp/tongsó 
ngu'&i dr) 

Phát thanh 
ba, dài 

(tin, bai,phóng 
si') 

4 
Truyên hmnh 

(Buói/tQa 
dàm,phóng si!) 

5 
Báo viêt 

(tin/ba i/p hong 
Si!) 

6 
Bàngrôn, 
khâu hiêu 

Tranh áp — 
phIch/Posters 

8 Tôgâp,tôroi 

9 
Hoat dng 
khác (ghi 
rö):...... 
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III. Thanh tra, kiêm tra: 

1. Sôliicing: doàn:  

2. S cci si thrçc thanh tra, kim tra: Két qua chi tiêt: 

TT 
Nôi 

dung 

Tuyn xã Tuyên Huyn Tuyn Tinh Cong 
(1+2+3) San 

xuât 
TP 

KDTP 
KD 

DVAU 
KD 

TADP 
Cong 

San 

xuât 
TP 

KDTP 
DVAU 

KD 
TADP 

Cng 
San 

xuât KDTP 
DVAU 

KD 
TADP 

Cng 

1 
Tôngsô 
ca si 

2 

So CG SY 

duoc 
thanh tra, 
kim tra 

SCSdt 
(SL) 

- SCSvi 
phm (SL) 

Xir1vi 
phm 

3.1 
Plat 
tiên: 

- Scosi 

- Tin pht 
(dng) 

• 
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TT Nôi 
dung 

Tuyn xã Tuyn Huyn Tuyn Tinh Cong 
(1-f2+3) •Sãn 

xut 
TP 

KDTP 
KD 

DVAU 
KD 

TADP 
Cong 

San 
xuât 
TP 

KDTP 
DVAU 

KD 
TADP 

Cong 
Sãn 
xuât KDTP 

DVAU 
KB 

TADP 
Cong 

3.2 
Xirpht 
bô sung 

a 

Tuâc 
quyên 

xir diing 
GCN 

- Giy CN Cs 
dü diêu kiên 
ATTP 

- Giy chirng 
nhân GMP 

- Giy TN ban 
dang k CBSP 

- GiAy XNQC 

b 
DInh chi 
hoat 
dng 

Tich thu 
tang vt 

3.3 
Khc 
phiichu 
qua 
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TT 
Nôi 

dung 

Tuyên xã Tuyên Huyn Tuyên Tinh Cing 
(1+2+3) San 

xut 
TP 

KDTP 
KD 

DVAU 
KD 

TADP Cong 
San 
xuât 
TP 

KDTP 
DVAU 

KD 
TADP Cong 

San 
xuât KDTP 

DVAU 
KD 

TADP Cong 

(loai, 
trQng 
lu'crng): 

- Buôc thu 
hi 

- Buôc tiêu 
hüy 

- Khãc (ghi 
r6) 

Xü1 
khác 

4.1 
DInh chi 
luuhãnh 

4.2 
Chuyn 
coquan 
diêu tra 
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IV. Kim nghim th.yc phm: 

TT Ni dung 
Tuyn xã 

(1) 

Tuyên huyn 

(2) 

Tuyn tinh 
(3) 

Cong 

(1+2+3) 

Xét nghim ti labo 
(TOng sO mu) 

Hóa1 

(TOngsmáu) 

Sômâudtt 

So mâu không dit 

1.2 
Vi sinh 

(Tong sO máu) 

S mu dt 

S mu không dit 

2 
Xét nghim nhanh 

(Tong s mu) 

2.1 
Hóa 1 

(Tong so máu) 

Somâudat 

So mâu không dtt 

2.2 
Vi sinh 

(TOng sO máu) 

S mu dtt 

S mu không dtt 

Tong (1+2) 

V. Ng dc thrc phãm: 

TT Ni dung Kêt qua So sánh nãm 
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nãm nay nãm tru&c nay/nãm tru*c 

1 Sôvii 

2 So mac (ngu'i) 

3 So tCr vong (ngr?ii) 

4 S vi ~ 30 ngithi mc (vi) 

5 

Nguyen nhân (vv) 

- Vi sinh 

- Hóahoc 

- Dôctôtrnhiên 

- Không xác djnh 

Cong 

V. Các hot dng khác (néu Co ghi ciii the): 

VI. Dánh giá chung (D nghj nhán xét, dOnh giá cy the' theo s lieu  thy'c té' tgi 
cOc bang): 

1. Thuán in: 

2. Khó khãn: 

3. De' xuát, kié'n nghj: 

Noi gü'/: 
- Nhu trên; 

- Liru. 

LANH o no vi 
(Kj ten dóng cid'u) 
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MAU2 

BAO CÁO 

Két qua thanh tra, kiêm tra trong djp Tháng hành dng vi an toàn thrc 
phm nám 2020 do Doãn lien ngành Tinh thu,rc hin 

I. Ghi nhn báo cáo cüa các dla  phirong vó'i Doàn lien ngành Tinh: 

1. Cong tác chi dao  cüa dja phuang. 

2. Cong tác tuyên truyên, giáo diic. 

3. Vic trin khai thirc hin K hoch Tháng hành dng näm 2020. 

II. Kêt qua thanh tra, kiêm tra ti co s& thiyc phâm do doàn lien ngành 
tinh phôi hqp v&i dla  phurong thyc hin: 

Bang 1: Tom tt kt qua thanh tra, kim tra: 

TT Ni dung s lirçrng 
T l % so vói tong so 

thro'c thanh tra 

1 Tng s Ca sâ dugc thanh tra 

2 ScasôcOviphtm 

S ca s vi phm bj xü l 

Trongdó: 

3.1 
S cci s vi phm dã duçc xi:r l 
ngay trong qiia trInh thanh tra (neu 
rö hlnh thtc xi ly). 

3.2 
So Ca si có vi phm dã giao da 
phuang xü 1 

Bang 2: Ni dung vi phm chü yu ti các ca si san xut, kinh doanh th%rc 

phm là rau, thjt và san phm ch bin ti1 rau, thjt: 

TT Nôi dung vi pham 
Sco's& 

thro'c 
thanh tra 

. 
vipham 

T lê % 

1 
Quy djnh v sir diing thuc bâo v thirc 
vt 

2 
Quy djnh v si.r diing chit cm, thuc 
kháng sinh trong chän nuôi 

3 Diu kin v sinh trang thit bj diing cii 

4 Diêu kiên ye con ngui 

5 Congbsãnphm 
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6 Ghi nhân thirc phrn 

7 Quãng cáo thrc phm 

8 Ch.t lucing san phm thirc phrn 

9 Vi phim khác (ghi rO) 

Bang 3. Kt qua kirn nghirn rnu do doàn tuyên tinh thirc hin: 

TT Loii xét nghim 
Kt qua xét nghim mu 

Tng s6 mu 
xét nghim 

S mu 
không dtt 

Ty I % không 
dt 

1 Xét nghim tai  labo 

1.1 Hóa12 

1.2 Vi sinh 

Tng s xét nghim ti 
labo 

2 Xét nghirn nhanh 

3 Cong 

III. Nhn xét, dánh giá chung: Dê nghj nhtn xét, dánh giá ci th theo s 1iu 

ti các bang tr 1 - 3; nêu rô nhüng dirn rnnh, nhng tn ti, hn ch cña trng 

dja phiiong. 

IV. Be xut kin nghj cüa doãn vã ghi nhn kin ngh cüa dja phu'o'ng. 

(ghi cii th) 
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MAU3 

Dan vj  
Te1  
Fax  

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc Ip  — Tir do — Hinh phtIc 

Ngày tháng nám 

BAO CÁO 
Tháng hãnh cIng vi an toàn thyc phâm 11am... 

(Mu Báo cáo cüa các Doãn th) 
KInh g11i:  

I. I. Ban hành van ban, chi cIio triên khai 

TT Ni dung hoit dng 
Co Không 

1 Ban hành van ban chi 
dao triên khai (van bàn) 

II. Thông tin, truyn thông, giáo dijc 

TT Ten hott dng So luçmg Ghi chü 

1 Nói chuyn/Hi thâo 
2 T.p huân 
3 Cucthi 
4 In tài 1iu, sách, so tay 
3 Bang rOn, khâu hiu 

4 
5 

Tranh áp - phIch 
Thgâp 

6 Hoat dng khác (ghi 
r6) 

6.1 
6.2 

II. Các hoit dng khác (nu có ghi c1i th) 

III. Dánh giá chung (D nghj nhn xét, dánh giá cii th theo s 1iu thirc t 

ti the bang). 

1. Thucn lcri. 

2. Khó khän: 



3. D xuát, kiln nghj: 

No'i gü'i: 
- Nhu trên; 
- BCDLN Trung Lroilg; 
- Lu'u. 

LANH DAO DO1\ VJ 
(Kj ten dóng dá'u) 
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