
UBND TỈNH HÀ TĨNH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            SỞ Y TẾ                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

   Số: 1495/QĐ- SYT                       Hà Tĩnh, ngày  10  tháng 12 năm 2021 

 

QYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm năm 2022 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ HÀ TĨNH 

 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010; Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011; 

Luật Tố cáo ngày 12/6/2018; Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20/11/2018 và các 

văn bản hướng dẫn thi hành các Luật nói trên; 

Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định 

về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động 

thanh tra chuyên ngành;  

Căn cứ Nghị định số 122/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ quy 

định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Y tế;  

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính 

phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch 

thanh tra;  

Căn cứ Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 08/7/2008 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc ban hành quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Y tế;  

Căn cứ Quyết định số 5388/QĐ-BYT ngày 23/11/2021 của Bộ Y tế về việc phê 

duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022; Văn bản số 657/TT-NV3 ngày 25/11/2021 của 

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh về việc góp ý Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Sở Y tế; Kế 

hoạch thanh tra, kiểm tra y tế năm 2022 của Sở Y tế Hà Tĩnh; 

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở tại Tờ trình số 37/TTr-TTrS ngày 06/12 

/2021; của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tại Tờ trình số 197/TTr-ATTP ngày 

09/11/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra an toàn thực 

phẩm năm 2022, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm 

tra Y tế năm 2022 (có văn bản kèm theo). 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.  
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Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng chức năng Sở 

Y tế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở Y tế được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra 

chuyên ngành và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này./.  

Nơi nhận:                                                                   
- Như Điều 3; 

- Thanh tra Bộ Y tế (để báo cáo); 

- Thanh tra tỉnh (để báo cáo); 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị, thành phố; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Các đơn vị trong ngành; 

- Cổng Thông tin điện tử Sở Y tế (để đăng tải);                                                                    

- Lưu: VT, TTrS. 

Q. GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn 
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SỞ Y TẾ HÀ TĨNH 

CHI CỤC AN TOÀN VỆ 

SINH THỰC PHẨM 

 

Số:  194    /KH-ATTP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Hà Tĩnh, ngày  09  tháng  11  năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Công tác thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm năm 2022 

 

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ban hành ngày 15/11/2010; 

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010; 

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số diều của Luật An toàn thực phẩm; 

Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định 

cơ quan được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên 

ngành; 

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính 

phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch 

thanh tra; 

Căn cứ Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành quy định quản lý về an toàn thực phẩm trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

Căn cứ Quyết định số 2329/QĐ-U N  ngày 14/6/2021 của U N  tỉnh Hà 

Tĩnh về việc quy định cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, trực 

thuộc Sở Y tế; 

Nhằm tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, Chi cục An toàn vệ 

sinh thực phẩm tỉnh  xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm 

năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến 

thực phẩm. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm góp 

phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh, chế biến trong 

việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. 

2. Đánh giá công tác quản lý về an toàn thực phẩm ở các địa phương, đặc biệt 

là công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm, việc cấp các loại 

giấy chứng nhận liên quan đến an toàn thực phẩm.  

3. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, 

giáo dục các kiến thức, các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm. 

4. Lấy mẫu thực phẩm, kiểm nghiệm đánh giá chất lượng sản phẩm. 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI (Phụ lục kèm theo) 

1. Thanh tra, kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm: 
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Ngành Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức các cuộc 

thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm: 

- Tết Nguyên đán Canh Tý  năm 2022 (Tháng 1,2/2022). 

- Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022 (Tháng 4,5/2022). 

- Tết trung thu năm 2022 (Tháng 9, 10/2022). 

2. Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành an toàn thực phẩm: 06 đợt 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm chủ trì, phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm 

Y tế các huyện, thành phố, thị xã tiến hành triển khai các đợt thanh tra, kiểm tra 

chuyên ngành về an toàn thực phẩm như sau: 

- Kiểm tra an toàn thực phẩm trong mùa lễ hội Xuân năm 2022 (Tháng 2/2022). 

- Kiểm tra an toàn thực phẩm tại các bếp ăn bán trú trường học (Tháng 

3,4/2022) 

- Kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống 

đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, kem, nước đá (Tháng 6,7/2022). 

- Kiểm tra an toàn thực phẩm tại các nhà hàng, khách sạn, bếp ăn tập thể khu 

công nghiệp (Tháng 5,6,8,9/2022): 02 đợt. 

- Kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo 

vệ sức khỏe, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, dụng cụ, 

vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc quản lý của ngành Y tế (Tháng 

10,11/2022). 

3. Thanh tra, kiểm tra đột xuất: Khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm về an toàn 

thực phẩm hoặc khi có sự chỉ đạo của cấp trên. 

4. Kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ các sự kiện lớn của 

tỉnh (khi có công văn chỉ đạo của cấp trên), giám sát an toàn thực phấm sau bão, lũ. 

5. Kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về an toàn thực phẩm (nếu 

có), tham gia các đoàn thanh, kiểm tra của các cơ quan liên quan khi có yêu cầu. 

III. BÁO CÁO KẾT QUẢ 

Thực hiện báo cáo theo quy định của Luật Thanh tra đối với đợt thanh tra, kiểm 

tra liên ngành; báo cáo từng đợt kiểm tra, hậu kiểm, giám sát chuyên ngành và theo 

yêu cầu, chỉ đạo của các cơ quan cấp trên. 

IV. BẢO ĐẢM KINH PHÍ 

- Kinh phí và phương tiện bảo đảm công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành; 

kiểm tra, hậu kiểm, giám sát chuyên ngành được trích từ nguồn kinh phí hoạt động 

bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2022. 

- Việc sử dụng kinh phí thực hiện theo các quy định hiện hành. Cụ thể như sau: 

TT Nội dung Số tiền định mức Số người 
Số 

đợt 
Số ngày/đợt 

Tổng 

(nghìn đồng) 

1 Thanh tra, kiểm tra liên ngành. 

 - Tiền thuê xe 2.500.000 đ/ngày  03 16 120.000 

 - Tiền công tác phí 150.000 đ/người/ngày 08 03 12 43.200 

2 Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. 

 - Tiền xăng xe 450 lít/đợt * 23.000 

đ/lít 

 06  62.100 
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 - Tiền công tác phí 150.000 đ/người/ngày 06 06 15 81.000 

3 Tiền mua mẫu, xét nghiệm mẫu 134.200 

Tổng: (1+2+3) 440.500  

Viết bằng chữ: (Bốn trăm bốn mươi triệu năm trăm ngàn ngàn đồng chẵn) 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra giám sát 

an toàn thực phẩm năm 2022. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm kính trình Sở Y tế 

xem xét, phê duyệt./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Y tế; 

- Thanh tra - Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NV. 

 

     CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

          Phan Văn Hùng 
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PHỤ LỤC: DANH MỤC CÁC CUỘC THANH TRA, KIỂM TRA 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 194 /KH-ATTP ngày 09/11/2021 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm) 

TT 
Đối tượng thanh tra, 

kiểm tra 

Nội dung 

thanh tra, 

kiểm tra 

Phạm vi 

Thời 

gian tiến 

hành 

Đơn vị 

chủ trì 
Đơn vị phối hợp 

Dự kiến 

số cơ sở 

TT, KT 

 

A. THANH TRA, KIỂM TRA LIÊN NGÀNH 

 

1 

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, 

chế biến thực phẩm trên địa bàn 

toàn tỉnh; chú trọng các mặt hàng 

thực phẩm phục vụ Tết Nguyên 

đán. 

Việc chấp hành 

các quy định 

của pháp luật 

về bảo đảm an 

toàn vệ sinh 

thực phẩm 

 

Toàn 

tỉnh 

03/1 -

28/1 
Ngành Y tế 

- Ngành Công thương; 

Ngành NN&PTNT;  

Công an tỉnh; Phòng Y 

tế; TTYT các huyện, 

TP, TX 

- Cơ quan khác  

50-60 CS 

2 

 CĐ liên ngành vệ sinh an toàn 

thực phẩm tại địa phương (huyện, 

thành phố thị xã/ xã, phường, thị 

trấn); các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh, chế biến thực phẩm, dịch 

vụ ăn uống; cơ sở giết mổ tập 

trung trên toàn tỉnh. 

Việc chấp hành 

các quy định 

của pháp luật 

về bảo đảm an 

toàn vệ sinh 

thực phẩm 

Toàn 

tỉnh 
14/4-14/5 Ngành Y tế 

- Ngành Công thương; 

Ngành NN&PTNT;  

Công an tỉnh; Phòng Y 

tế; TTYT các huyện, 

TP, TX 

- Cơ quan khác 

50-60 CS 

3 

 CĐ liên ngành vệ sinh an toàn 

thực phẩm tại địa phương (huyện, 

thành phố thị xã); các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, chế biến thực 

phẩm, dịch vụ ăn uống; cơ sở giết 

mổ tập trung trên toàn tỉnh. 

Giám sát công 

tác bảo đảm an 

toàn thực phẩm 

trên địa bàn 

tỉnh  

Toàn 

tỉnh 
Tháng 5 

 Đoàn kiểm 

tra, giám 

sát của Ban 

Thường vụ 

Tỉnh ủy 

 

- Ngành Y tế, Công 

thương, Nông nghiệp; 

Phòng Y tế; TTYT các 

huyện, TP, TX 

 

10-15 CS 

4 

Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh 

doanh các sản phẩm phục vụ Tết 

Trung thu. Chú trọng thanh tra, 

kiểm tra các loại bánh, mứt, kẹo, 

nước giải khát…được sử dụng 

nhiều trong Tết Trung thu. 

Việc chấp hành 

các quy định 

của pháp luật 

về bảo đảm an 

toàn vệ sinh 

thực phẩm 

Toàn 

tỉnh 
22/8-22/9 Ngành Y tế 

Ngành Công thương; 

Ngành NN&PTNT;  

Công an tỉnh; Phòng Y 

tế; TTYT các huyện, 

TP, TX 

- Cơ quan khác 

40-50 CS 
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B. THANH TRA, KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH 

 

1 

Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh 

doanh thực phẩm tại các địa điểm 

diễn ra lễ hội; Ban quản lý Đền, 

Chùa, di tích diễn ra lễ hội. 

Việc chấp hành 

các quy định 

của pháp luật 

về bảo đảm an 

toàn vệ sinh 

thực phẩm 

Các địa 

phương 

có diễn 

ra lễ hội 

19/2-28/2 

Chi cục  

An toàn  

vệ sinh 

thực phẩm 

- Phòng Y tế; 

TTYT các huyện, TP, 

TX 

10-20 CS 

2 Bếp ăn bán trú trường học 

Việc chấp hành 

các quy định 

của pháp luật 

về bảo đảm an 

toàn vệ sinh 

thực phẩm 

Toàn 

tỉnh 
01/3-01/4 

Chi cục 

An toàn 

vệ sinh 

thực phẩm 

- Phòng Y tế; TTYT các 

huyện, TP, TX 

- Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

- Phòng GD-ĐT các 

huyện, TP, TX 

60-70 CS 

3 

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

nước uống đóng chai, nước 

khoáng thiên nhiên, kem và nước 

đá…. 

Việc chấp hành 

các quy định 

của pháp luật 

về bảo đảm an 

toàn vệ sinh 

thực phẩm 

Toàn 

tỉnh 
25/6-25/7 

Chi cục 

An toàn 

vệ sinh 

thực phẩm 

- Phòng Y tế; 

TTYT các huyện, TP, 

TX. 

40-50 CS 

4 

Bếp ăn tập thể, Nhà hàng, khách 

sạn, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn 

uống… 

Việc chấp hành 

các quy định 

của pháp luật 

về bảo đảm an 

toàn vệ sinh 

thực phẩm 

Toàn 

tỉnh 

20/5-20/6 

30/7-22/8 

Chi cục 

An toàn 

vệ sinh 

thực phẩm 

- Phòng Y tế; 

TTYT các huyện, TP, 

TX. 

 - Ban quản lý tại khu 

công nghiệp, khu kinh tế 

tỉnh. 

80-90 CS 

5 

Các các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe, thực phẩm tăng cường vi 

chất dinh dưỡng, phụ gia thực 

phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, 

chứa đựng thực phẩm thuộc quản 

lý của ngành Y tế. 

Việc chấp hành 

các quy định 

của pháp luật 

về bảo đảm an 

toàn vệ sinh 

thực phẩm 

Toàn 

tỉnh 

01/10-

01/11 

Chi cục 

An toàn 

vệ sinh 

thực phẩm 

- Phòng Y tế; TTYT các 

huyện, TP, TX 
40-50 CS 



8 
 

 


		soyte@hatinh.gov.vn
	2021-12-10T10:48:11+0700


		soyte@hatinh.gov.vn
	2021-12-10T10:48:27+0700




