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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TÂN PHONG

Số:      /KH-UBND

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

               
             Tân Phong, ngày …… tháng …. năm 2022

KẾ HOẠCH
Triển khai tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực

nông nghiệp theo quy định tại Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 
31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2022

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm năm 2010; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP 
ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật An toàn thực phẩm;

Căn cứ Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông 
nghiệp và PTNT quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực 
phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện 
cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

Thực hiện Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2022 của 
UBND huyện Ninh Giang về việc triển khai tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn 
thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định tại Thông tư 17/2018/TT-
BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2022;

UBND xã Tân Phong triển khai Kế hoạch tổ chức ký cam kết đảm bảo an 
toàn thực phẩm theo quy định tại Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 
31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT đối với các cơ cở sản xuất kinh doanh 
nông sản, thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 
toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn xã năm 2022 với các nội 
dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các loại hình 

hoạt động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 
trên địa bàn xã.

- Triển khai có hiệu quả việc tổ chức thực hiện ký cam kết bảo đảm an 
toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản, thủy sản không 
thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong lĩnh 
vực nông nghiệp trên địa bàn xã.

2. Yêu cầu



2

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công 
tác Quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm nông sản, thủy 
sản trong lĩnh vực nông nghiệp;

- Tạo sự chuyển biến tích cực về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm 
đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm không thuộc diện 
cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông 
nghiệp trên địa bàn xã;

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá 
nhân thực hiện tốt các quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với 
cơ sở thuộc đối tượng quản lý quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG THỰC HIỆN 
1. Đối tượng áp dụng và phương thức quản lý
1.1. Đối tượng áp dụng: Các cơ sở không thuộc diện được cấp Giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, gồm 5 đối tượng sau:
- Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ;
- Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định, trừ tàu cá 

có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên;
- Sơ chế nhỏ lẻ;
- Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ;

 - Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn;
 (Sau đây gọi tắt là cơ sở thuộc diện ký cam kết sản xuất, kinh doanh an 
toàn thực phẩm).

1.2. Phương thức quản lý 
Quản lý điều kiện đảm bảo ATTP đối với cơ sở không thuộc diện cấp 

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP thông qua các nội dung: Tổ chức ký 
cam kết sản xuất, kinh doanh đảm bảo ATTP; kiểm tra việc thực hiện nội dung 
đã cam kết và xử lý vi phạm ATTP đối với các cơ sở vi phạm theo quy định tại 
Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về việc Quy định xử 
phạt vi phạm hành chính về ATTP.

2. Nội dung thực hiện
2.1. Tổ chức ký cam kết
UBND xã (Đoàn kiểm tra của xã được phân công, giao nhiệm vụ) phổ 

biến, hướng dẫn về thực hành sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn và tổ 
chức cho các cơ sở ký cam kết theo mẫu Bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm an toàn tại Phụ lục I, Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT.

2.2. Thời hạn ký cam kết: 3 năm/lần.
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2.3. Kiểm tra việc thực hiện nội dung đã cam kết:
- Kiểm tra hàng năm: Đoàn kiểm tra xây dựng kế hoạch kiểm tra hàng 

năm, tổ chức thực hiện việc kiểm tra theo kế hoạch và quy định tại Thông tư 
17/2018/TT-BNNPTNT (Biên bản kiểm tra theo mẫu tại Phụ lục II, Thông tư 
17.

- Kiểm tra đột xuất: Đoàn kiểm tra kiểm tra đột xuất khi có sự cố về 
ATTP liên quan hoặc theo chỉ đạo của cơ quan cấp trên.

2.4. Xử lý cơ sở vi phạm cam kết
- Đối với các cơ sở vi phạm cam kết lần đầu: Đoàn kiểm tra nhắc nhở cơ 

sở tuân thủ bản cam kết.
- Đối với các cơ sở vi phạm cam kết lần thứ 2: Đoàn kiểm tra công khai 

việc cơ sở không thực hiện đúng cam kết sản xuất thực phẩm an toàn trên 
phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương.

- Đối với cơ sở vi phạm cam kết gây hậu quả nghiêm trọng hoặc cơ sở vi 
phạm cam kết lần thứ 3 trở đi: Tùy theo mức độ vi phạm, Đoàn kiểm tra kiến 
nghị cấp có thẩm quyền theo phân cấp để xử lý vi phạm theo quy định pháp luật 
hiện hành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Đoàn kiểm tra của UBND xã
- Tổ chức cho các cơ sở trên địa bàn quản lý thực hiện việc ký cam kết 

trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn theo nội dung được phân công 
nhiệm (kèm theo kế hoạch này) và các quy định tại Thông tư 17.

- Phổ biến, hướng dẫn về thực hành sản xuất, kinh doanh thực phẩm an 
toàn và tổ chức cho các cơ sở ký Bản cam kết trong sản xuất, kinh doanh đảm 
bảo an toàn thực phẩm.

- Hàng năm xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nội dung đã cam 
kết của các cơ sở đã ký cam kết theo kế hoạch.

- Thông báo công khai trên đài truyền thanh xã về danh sách các cơ sở 
không chấp hành nội dung đã cam kết.

- Lưu trữ các hồ sơ liên quan đến hoạt động kiểm tra việc thực hiện nội 
dung đã cam kết của các cơ sở theo quy định.

- Định kỳ trước ngày 15 hàng tháng và báo cáo 6 tháng (trước 15/6) báo 
cáo kết quả thực hiện Thông tư 17, danh sách các cơ sở đã ký cam kết theo mẫu 
về UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp&PTNT).

2. Công chức Nông nghiệp - XDNTM - GTTL xã
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- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu UBND xã triển khai kế 
hoạch tổ chức ký cam kết đảm bảo ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy 
định theo Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông 
nghiệp và PTNT năm 2022 trên địa bàn xã.

- Phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp trên kiểm tra việc thực hiện tổ 
chức  ký cam kết, thực hiện kế hoạch kiểm tra nội dung cam kết và xử lý vi 
phạm cam kết tại UBND xã theo quy định.

- Tổng hợp kết quả thực hiện Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT báo cáo 
UBND xã và gửi về Phòng Nông nghiệp&PTNT huyện.

3. Các ban, ngành, đoàn thể xã
- Theo chức năng nhiệm vụ phối hợp với công chức Nông nghiệp - 

XDNTM- GTTL xã tham mưu UBND xã triển khai kế hoạch tổ chức ký cam kết 
đảm bảo ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định theo Thông tư 
17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 
2022 trên địa bàn xã;

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá 
nhân thực hiện tốt các quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với 
cơ sở thuộc đối tượng quản lý quy định tại Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn thực 
phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản, thủy sản không thuộc diện 
cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông  
nghiệp theo quy định tại Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của 
Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2022 trên địa bàn xã Tân Phong năm 2022.

UBND xã yêu cầu cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan nghiêm 
túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Phòng NN&PTNT huyện;     Để báo cáo
- TTĐU- TTHĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Đoàn KT; các CQ, ĐV liên quan;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

               Bùi Văn Thưởng
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