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KẾ HOẠCH
Kiểm tra đảm bảo về các lĩnh vực an ninh trật tự, thuế, thương mại,
y tế, môi trường và an toàn thực phẩm trên địa bàn
huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
[

Thực hiện Quyết định số 3850/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2017 của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang về việc Kiện toàn
Đoàn kiểm tra liên ngành đảm bảo về các lĩnh vực an ninh trật tự, thuế, thương mại,
y tế, môi trường và an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện, Đoàn Kiểm tra liên
ngành lập kế hoạch kiểm tra cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm các quy định của
pháp luật trên lĩnh vực an ninh trật tự, thuế, thương mại, y tế, môi trường và an toàn
thực phẩm từ đó góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
- Qua kiểm tra nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người
dân chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.
2. Yêu cầu:
Công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm phải đảm bảo tính
khách quan, đúng trình tự theo quy định của pháp luật.
II. ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA:
- Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện.
- Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có các hoạt động liên quan đến các quy định
của pháp luật về thuế, thương mại, y tế, bảo vệ môi trường.
- Các cơ sở, hộ sản xuất, chế biến, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm, dịch
vụ ăn uống…
III. NỘI DUNG KIỂM TRA:
1. Trên lĩnh vực ANTT:
Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về lưu trú tại các nhà trọ, nhà
cho thuê trên địa bàn huyện.
2. Trên lĩnh vực thuế:
- Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thuế:
+ Kiểm tra về thời gian nộp hồ sơ đăng ký thuế, thông báo thay đổi thông tin
trong hồ sơ đăng ký thuế, khi có thay đổi.
+ Kiểm tra việc khai báo các nội dung trong hồ sơ thuế có đầy đủ không

+ Kiểm tra việc cung cấp thông tin liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế.
+ Kiểm tra việc quản lý, sử dụng hóa đơn của các doanh nghiệp.
3. Trên lĩnh vực thương mại:
- Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thương mại: Giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và
chứng chỉ hành nghề kinh doanh, hàng hóa dịch vụ.
- Kiểm tra và ngăn chặn các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển hàng
giả, hàng cấm, hàng quá hạn sử dụng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, các mặt
hàng thiết yếu phục vụ cho lao động, sản xuất, các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp
đến sức khỏe người tiêu dùng.
- Kiểm tra việc thực hiện các quy định về giá, niêm yết giá, kê khai giá và
bán theo giá niêm yết.
4. Trên lĩnh vực y tế:
Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh;
các quy định về sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế.
Trong trường hợp cần thiết Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành thu mẫu tại các cơ
sở kiểm tra để xác định chất lượng sản phẩm (Phòng y tế chuẩn bị dụng cụ, phương
tiện lấy mẫu, Công an huyện phối hợp thực hiện; Trong trường hợp không thuộc
thẩm quyền, phòng y tế liên hệ với cấp có thẩm quyền để thu mẫu theo quy định
của pháp luật).
5. Trên lĩnh vực môi trường:
- Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về Bảo vệ môi trường:
tại các cơ sở kinh doanh và các hộ dân trên địa bàn.
+ Kiểm tra việc xả thải ra môi trường có được xử lý theo đúng quy định của
pháp luật về chất thải.
+ Kiểm tra việc thực hiện các nội dung đăng ký trong bản cam kết bảo vệ
môi trường, đề án bảo vệ môi trường.
- Trong trường hợp cần thiết Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành thu mẫu môi
trường tại các cơ sở kiểm tra để xác định hàm lượng các chất ô nhiễm khi xả thải
vào môi trường (Phòng TNMT chuẩn bị dụng cụ, phương tiện lấy mẫu, Công an
huyện phối hợp thực hiện; Trong trường hợp không thuộc thẩm quyền, phòng
TNMT liên hệ với cấp có thẩm quyền để thu mẫu theo quy định của pháp luật).
6. Trên lĩnh vực an toàn thực phẩm:
Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại
các cơ sở, hộ sản xuất, chế biến, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm, dịch vụ ăn
uống; can tin, bếp ăn tập thể trong trường học. Trong trường hợp cần thiết Đoàn
kiểm tra liên ngành tiến hành thu mẫu tại các cơ sở kiểm tra để xác định chất lượng
sản phẩm (Phòng y tế chuẩn bị dụng cụ, phương tiện lấy mẫu, Công an huyện phối
hợp thực hiện; Trong trường hợp không thuộc thẩm quyền, phòng y tế liên hệ với
cấp có thẩm quyền để thu mẫu theo quy định của pháp luật).
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Thời gian thực hiện:
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Đoàn kiểm tra liên ngành hoạt động kể từ ngày Quyết định có hiệu lực. Từng
đợt kiểm tra có lịch cụ thể.
Trong quá trình thực hiện Đoàn kiểm tra liên ngành có thể kiểm tra đột xuất
kể cả ngày và đêm tại các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh hoạt động trên các lĩnh
vực an ninh trật tự, thuế, thương mại, y tế, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực
phẩm.
Để đảm bảo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2018, Đoàn
Kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra trên địa bàn toàn huyện (chú trọng địa bàn
thị trấn: Ngã sáu, Mái Dầm).
2. Kinh phí thực hiện:
Công an huyện phối hợp vời Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu trình
UBND huyện xin kinh phí phục vụ cho Đoàn kiểm tra liên ngành.
3. Triển khai thực hiện:
- Đoàn kiểm tra liên ngành có trách nhiệm phối hợp thực hiện tốt kế hoạch đã
đề ra. Trong quá trình tiến hành kiểm tra, đối tượng kiểm tra trên lĩnh vực của
ngành nào phụ trách thì ngành đó chịu trách nhiệm kiểm tra. Nếu phát hiện vi phạm
thì đơn vị có trách nhiệm kiểm tra tiến hành lập biên bản, cũng cố hồ sơ và đề xuất
xử lý, trường hợp không thuộc thẩm quyền xử lý sẽ báo cáo UBND huyện để có
hướng xử lý kịp thời.
- Phối hợp với Đài truyền thanh huyện phổ biến rộng rãi đến người dân, từ đó
góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành quy định của
pháp luật trên các lĩnh vực An ninh trật tự, thuế, thương mại, y tế, môi trường, và an
toàn thực phẩm từ đó góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
- Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện có trách nhiệm tổng hợp báo cáo kết
quả cho UBND huyện theo định kỳ hàng tháng và báo cáo đột xuất khi Lãnh đạo
yêu cầu.
Trên đây là Kế hoạch kiểm tra tăng cường công tác đảm bảo ANTT, thương
mại, y tế, thuế, môi trường và an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Châu Thành./.
Nơi nhận:
- TT.HU; HĐND huyện;
- TT.UBND huyện;
-Công an huyện;
- Thành viên Đoàn Kiểm tra;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.
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