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KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2023 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-BCĐ ngày 27/01/2023 của Ban Chỉ đạo liên 

ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lạng Sơn, về việc triển khai công tác hậu 

kiểm về an toàn thực phẩm năm 2023, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn xây 

dựng kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 1.1. Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 18/KH-BCĐ ngày 27/01/2023 của Ban 

Chỉ đạo liên ngành, về triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2023. 

Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, 

kiểm soát các hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh Rau, củ, quả thịt, thủy sản các sản 

phẩm chế biến từ thịt và các sản phẩm chế biến từ thủy sản. Trên cơ sở đó, hướng dẫn 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản thực hiện đảm bảo an toàn thực phẩm 

theo đúng quy định của pháp luật.  

 1.2. Đánh giá việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản 

của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo, nhập khẩu, bảo quản, vận chuyển thực 

phẩm; đánh giá công tác cấp chứng nhận các loại giấy phép về an toàn thực phẩm (Giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, việc tự công bố sản phẩm). 

 1.3. Qua công tác hậu kiểm tiếp tục tuyên truyền chính sách pháp luật và các văn 

bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Công tác hậu kiểm phải ngăn 

chặn được cơ bản tình trạng sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm không bảo đảm 

an toàn; phát hiện, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm về an toàn thực  phẩm và công 

khai trên phương tiện thông tin đại chúng. 

 1.4. Công tác hậu kiểm phải ngăn chặn được cơ bản tình trạng sản xuất, nhập 

khẩu, kinh doanh thực phẩm không bảo đảm an toàn; quảng cáo thực phẩm vi phạm; 

phát hiện, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm về an toàn thực phẩm và công khai trên 

phương tiện thông tin đại chúng theo quy định. 
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 2. Yêu cầu 

  Công tác hậu kiểm có trọng tâm, trọng điểm, tránh chồng chéo; kiểm tra, đánh 

giá phân loại thường xuyên, liên tục trong năm 2023, tăng cường công tác kiểm tra, hậu 

kiểm đột xuất đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc 

phạm vi quản lý ngành, đặc biệt khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm cụ thể, có nguy cơ 

gây mất an toàn thực phẩm và ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng. 

 Tập trung kiểm soát chất lượng thực phẩm các khâu: Nguồn gốc nguyên liệu, vận 

chuyển, bảo quản; quá trình sản xuất, chế biến; việc sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ 

trợ chế biến, hương liệu, phẩm màu trong chế biến thực phẩm; chất cấm trong chăn nuôi; 

sử dụng kháng sinh, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân bón, thức ăn chăn 

nuôi, hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ. 

 Tăng cường lấy mẫu và kiểm nghiệm sản phẩm thực phẩm. Đặc biệt là nhóm sản 

phẩm thực phẩm nguy cơ cao, có nhiều thông tin phản ánh, quan tâm trong xã hội, sản 

phẩm được tiêu thụ nhiều. 

 Hoạt động hậu kiểm phải bảo đảm tính chính xác, khách quan, công khai, dân chủ, 

kịp thời, đúng pháp luật. Tiến hành hậu kiểm không cản trở hoạt động bình thường của các 

tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra. Tránh chồng chéo trong hoạt động kiểm tra, hậu 

kiểm: Việc triển khai kiểm tra, hậu kiểm của Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Sở Công Thương theo trách nhiệm quản lý đối với sản phẩm/nhóm sản phẩm tại phụ 

lục II, III, IV Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018. 

 II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Kiểm tra liên ngành 

Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về VSATTP tỉnh, với 02 đợt kiểm tra liên 

ngành về an toàn thực phẩm, bao gồm:  

- Quý I: Phối hợp kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán 

Quý Mão, mùa Lễ hội năm 2023, hậu kiểm tập trung chủ yếu vào cơ sở sản xuất, kinh 

doanh các mặt hàng phục vụ Tết Nguyên đán, mùa Lễ hội như cơ sở giết mổ gia súc, gia 

cầm, thịt và sản phẩm chế biến từ thịt, rau củ quả và sản phẩm rau củ quả, các chợ đầu 

mối phân phối thực phẩm, các siêu thị. 

 - Quý II: Tập trung kiểm tra, hậu kiểm “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm”, 

các cơ sở chế biến, kinh doanh, nhập khẩu nông lâm sản và các sản phẩm của ngành 

Nông nghiệp. 

 - Quý III: Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành dịp Tết trung thu năm 2023 khi có 

yêu cầu phối hợp của các ngành. 
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 Căn cứ vào kế hoạch hậu kiểm cụ thể của Ban chỉ đạo, Chi cục Quản lý chất 

lượng Nông lâm sản và Thủy sản chủ trì tham mưu thành viên đoàn thuộc Sở tham gia 

đoàn kiểm tra liên ngành đúng thành phần, nội dung kiểm tra. 

 2. Hậu kiểm cơ sở thuộc ngành quản lý 

Thực hiện kiểm tra, hậu kiểm về tự công bố sản phẩm, đối với tổ chức, cá nhân 

sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo, lấy mẫu kiểm nghiệm các sản phẩm/nhóm 

sản phẩm tại Phụ lục III của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP; nhóm cơ sở quy định tại các 

Khoản 8, 9 và 10 Điều 36 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP; hậu kiểm đối với những cơ sở 

không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm quy định 

tại Điều 12 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 02/02/2018; hậu kiểm các sản phẩm 

được chứng nhận OCOP, cấp mã QRcode minh bạch thông tin do ngành Nông nghiệp 

quản lý trên địa bàn tỉnh. Cụ thể: 

- Quý I năm 2023: Kiểm tra, đánh giá định kỳ theo Thông tư 38/2018/TT-

BNNPTNT ngày 25/12/2018, quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tư 

32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022, Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy 

định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy 

sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn (04 cơ sở); giám sát an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nông  

lâm  thủy  sản  lưu  thông,  tiêu  thụ  trong  nước theo  Thông  tư  số 08/2016/TT-

BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  

- Quý II năm 2023: Hậu kiểm các sản phẩm, cơ sở thực phẩm thuộc thẩm quyền 

quản lý (Nghị định số 15/2018/NĐ-CP) là 38 cơ sở; giám sát an toàn thực phẩm đối 

với sản phẩm nông  lâm  thủy  sản  lưu  thông,  tiêu  thụ  trong  nước theo  Thông  

tư  số 08/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; 

- Quý III năm 2023: Hậu kiểm các sản phẩm, cơ sở thực phẩm thuộc thẩm 

quyền quản lý (Nghị định số 15/2018/NĐ-CP), các sản phẩm được chứng nhận OCOP; 

Kiểm tra, đánh giá định kỳ theo Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018, 

quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, 

lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tư 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 

30/12/2022, Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ 

sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và kiểm 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-15-2018-nd-cp-huong-dan-luat-an-toan-thuc-pham-341254.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-15-2018-nd-cp-huong-dan-luat-an-toan-thuc-pham-341254.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-15-2018-nd-cp-huong-dan-luat-an-toan-thuc-pham-341254.aspx
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tra việc thực hiện nội dung đã cam kết đối với cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện ATTP theo quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 

31/10/2018 là 45 cơ sở; giám sát an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nông lâm  thủy 

sản  lưu  thông, tiêu thụ  trong nước theo Thông  tư  số 08/2016/TT-BNNPTNT ngày 

01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  

- Quý IV năm 2023: Kiểm tra, đánh giá định kỳ theo Thông tư 38/2018/TT-

BNNPTNT ngày 25/12/2018, quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tư 

32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022, Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy 

định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy 

sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn và kiểm tra việc thực hiện nội dung đã cam kết đối với cơ sở 

không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP theo quy định tại 

Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/201805 cơ sở; giám sát an toàn 

thực phẩm đối với sản phẩm nông  lâm  thủy  sản  lưu  thông,  tiêu thụ trong  nước 

theo  Thông  tư  số 08/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn.  

3. Các hoạt động kiểm tra, hậu kiểm trọng điểm  

- Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm (ATTP) thuộc lĩnh vực 

ngành quản lý theo phân công, phân cấp; Kiểm soát chặt chẽ, giám sát chất lượng ATTP 

trong toàn bộ Chuỗi cung ứng các mặt hàng nông, lâm, thủy sản, sản phẩm OCOP. 

 - Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát ATTP theo hướng từ 

tiền kiểm sang hậu kiểm có trọng tâm, trọng điểm đối với các nhóm sản phẩm thuộc diện 

tự công bố, sản phẩm đạt các chứng nhận ATTP, sản phẩm nông sản thực phẩm đạt 

chứng nhận OCOP, cấp QR-Code truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm thuộc ngành 

nông nghiệp quản lý; kiểm soát ATTP tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, đặc 

biệt là các tác nhân tham gia Chuỗi cung ứng thực phẩm cho các tổ chức, cá nhân, người 

tiêu dùng và các cơ sở không thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm cung cấp sản lượng lớn thực phẩm ra thị trường nhằm kịp thời phát hiện, 

ngăn chặn, xử lý các vi phạm về ATTP, hạn chế ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây 

truyền qua thực phẩm. 

 - Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất, giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm của 

các cơ sở thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành quản lý đặc biệt là kiểm soát dư lượng thuốc 

bảo vệ thực vật, kháng sinh, chất cấm, hóa chất bảo quản trên các nhóm sản phẩm nông 
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sản thực phẩm. Kiểm soát hiệu quả điều kiện đảm bảo ATTP đối với hoạt động sản xuất, 

chế biến, giết mổ, vận chuyển, kinh doanh nông sản thực phẩm. 

 - Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra 

chuyên đề, đột xuất ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, sử dụng chất cấm 

trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và buôn bán sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ngoài 

danh mục trong trồng trọt; kiểm soát, ngăn chặn việc lạm dụng hóa chất công nghiệp 

trong sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản, thực phẩm. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Giao Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản chủ trì tham mưu cho 

Sở tổng hợp việc triển khai thực hiện, xây dựng báo cáo 6 tháng và báo cáo năm gửi Ban 

Chỉ đạo liên ngành về vệ  sinh an toàn thực phẩm tỉnh theo định kỳ. 

Các Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Chăn nuôi Thú y, Chi cục 

Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan khác căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao 

xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng và 

năm gửi về Sở (qua Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản) thời gian 

gửi báo cáo như sau: 

 -  Báo cáo 6 tháng: Trước ngày 15/6/2023. 

 -  Báo cáo năm 2023: Trước ngày 20/11/2023. 

IV. KINH PHÍ 

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

sách nhà nước bảo đảm theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh 

phí hợp pháp khác. Việc sử dụng kinh phí thực hiện theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 

2023, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các phòng, ban, đơn vị liên quan 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- BCĐ liên ngành về ATTP tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng KHTC, TS-KTTH; 

- Các Chi cục: QLCL-NLS và TS, 

  CN&TY, TT&BVTV, PTNT; 

- Lưu: VT, QLCL. 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

Vũ Văn Thịnh 

 


		2023-02-28T10:39:32+0700


		2023-02-28T12:09:47+0700


		2023-02-28T12:09:15+0700


		2023-02-28T12:09:15+0700


		2023-02-28T12:10:55+0700




