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An Giang, ngày  22  tháng 11 năm 2016 

KẾ HOẠCH  

Kiểm tra công tác thực hiện kế hoạch An toàn thực phẩm tại Chi cục  

An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi 

Căn cứ Quyết định số 681/QĐ-ATTP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Cục An 

toàn thực phẩm về việc Ban hành Bảng điểm và mẫu Biên bản kiểm tra công tác thực 

hiện kế hoạch ATTP của Chi cục tuyến tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Công văn số 7445/ATTP-NĐ ngày 18/11/2016 của Cục An toàn thực 

phẩm về việc kiểm tra chéo công tác bảo đảm ATTP năm 2016. 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) tỉnh An Giang có kế hoạch tổ chức 

kiểm tra như sau:    

I. MỤC TIÊU: 

Đánh giá hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm của Chi cục ATVSTP tỉnh Quãng 

Ngãi năm 2016 theo Công văn số 7445/ATTP-NĐ ngày 18/11/2016. 

Thông qua kiểm tra nhằm học hỏi , trao đổi kinh nghiệm và các giải pháp có hiệu 

quả trong lĩnh vực ATTP để ứng dụng vào các hoạt động ở địa phương. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG:  

1. Phương thức đánh giá: 

Kiểm tra thực hiện hoạt động an toàn thực phẩm của Chi cục ATVSTP tỉnh Quảng 

Ngãi năm 2016 với các nội dung chính theo Quyết định số 681/QĐ-ATTP ngày 

18/11/2016. 

2. Thành phần tham gia: 

2.1. Thành phần Đoàn kiểm tra: 

- Ông Nguyễn Chí Công – Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP, Trưởng đoàn; 

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên – Trưởng P. Đăng ký & CNSP, Thành viên; 

- Ông Nguyễn Ngọc Huy – Phó trưởng P. Thông tin TT-QLNĐTP, Thành viên; 

- Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh – Chuyên viên P. Thông tin TT – QLNĐTP, Thành viên; 

- Mời Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố - 04 người. 

- Ông Từ Đông Phương, P. Hành chính - TH 

2.2. Thành phần tiếp và làm việc với Đoàn đến kiểm tra của tỉnh Quảng Ngãi: 

- Lãnh đạo Chi cục ATVSTP; 

- Các phòng liên quan của Chi cục ATVSTP. 

3. Phương pháp tiến hành: 

- Nghe báo cáo và thực hiện chấm điểm theo bảng điểm kiểm tra của Quyết định 

số 681/QĐ-ATTP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm. 



- Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành tổ chức thảo luận chia sẻ thông tin, đánh giá phân tích 

hồ sơ và kiểm tra công tác thực hiện các hoạt động của Chi cục ATVSTP tỉnh Quảng 

Ngãi; đồng thời đề xuất các giải pháp tăng cường công tác quản lý và nâng cao nghiệp vụ 

chuyên môn;  

- Kết thúc đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra hoàn thành biên bản kiểm tra căn cứ vào 

bảng điểm theo Quyết định số 681/QĐ-ATTP ngày 18 tháng 11 năm 2016. 

4. Thời gian và địa điểm kiểm tra: 

- Thời gian: từ ngày 13 – 17/12/2016. 

- Địa điểm: tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và thực tế tại một số huyện của 

tỉnh Quãng Ngãi. 

III. BÁO CÁO: 

- Chi cục ATVSTP tỉnh Quãng Ngãi chuẩn bị nội dung báo cáo theo Quyết định 

số 681/QĐ-ATTP ngày 18 tháng 11 năm 2016 gửi cho Đoàn kiểm tra của trước ngày 

07/12/2016. 

- Chi cục ATVSTP tỉnh An Giang sẽ tổng hợp báo cáo kết quả (Biên bản kiểm tra, 

bảng chấm điểm kiểm tra) gửi về Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm của Cục An toàn 

thực phẩm trước ngày 20/12/2016. 

VI. KINH PHÍ: 

Sử dụng kinh phí của chương trình An toàn vệ sinh thực phẩm năm 2016, mức chi 

theo quy định hiện hành./. 

 

 

 

 

Nơi nhận:  
- Cục ATTP;   

- Sở Y tế An Giang; 

- Chi cục ATVSTP tỉnh Quảng Ngãi; 

- Các phòng của Chi cục ATVSTP tỉnh AG; 
- Lưu: VT, P. HCTH (3).  

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Chí Công 
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