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UBND TỈNH BẮC GIANG 

SỞ Y TẾ 
 
 
 

 

Số:        /SYT-NVY 
V/v triển khai Tháng hành động 

vì an toàn thực phẩm năm 2020 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

                Bắc Giang, ngày        tháng      năm 2020 

 

 
 

 

 
 

 

  Kính gửi:   

- Các đơn vị trong ngành; 

- Phòng Y tế các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện Công văn số 1423/BCĐLN-KGVX ngày 06/4/2020 của Ban chỉ 

đạo liên ngành (BCĐLN) về an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh Bắc Giang về việc 

triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2020. Để triển khai 

Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2020 với chủ đề “ Nghiêm chỉnh 

chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực 

phẩm”, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị triển khai các nhiệm vụ sau: 

1. Nhiệm vụ chung 

- Tiếp tục chỉ đạo, triển khai hiệu qu  Kế hoạch số 22/KH-SYT ngày 

06/02/2020 về triển khai công tác qu n l ý nhà nước  về ATTP của ngành y tế 

Bắc Giang năm 2020; t p trung chỉ đạo việc ph n    th i gian triển khai các 

hoạt động để   o đ m tiến độ thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về ATTP đã 

được giao năm 2020. 

- Tăng cư ng triển khai công tác t p hu n kiến thực chuyên môn, nghiệp 

vụ cho lực lượng làm công tác ATTP thuộc ngành y tế các c p; t p hu n kiến 

thức, kỹ năng truyền thông về ATTP cho cộng tác viên ATTP; t p hu n kiến thức 

thực hành về ATTP cho các cơ sở thực phẩm thuộc đối tượng qu n lý  

- Triển khai thực hiện Công văn số 496/SYT-TTr ngày 20/3/2020 của Sở 

Y tế về tăng cư ng thanh tra, kiểm tra  thực hiện trong Tháng hành động vì ATTP 

năm 2020;  uy trì công khai đư ng   y n ng về ATTP th o quy định. 

- T  chức triển khai chiến  ịch truyền thông ph   iến pháp lu t, kiến 

thức thực hành đ ng về ATTP t  ngày 10/4/2020 đến ngày 15/5/2020 trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, các hoạt động truyền thông trực quan như 

 ăng rôn, t  rơi, pano, t  g p và tuyên truyền cơ động  đến ngư i   n, t  

chức nh m n ng cao ý thức trách nhiệm của tiêu   ng, ngư i s n  u t, kinh 

 oanh thực phẩm; kết hợp với tuyên truyền phòng, chống  ịch Covi -19; kịp 

th i  iểu  ương các t  chức, cá nh n tích cực tham gia các hoạt động   o đ m 

ATTP, đ ng th i phê phán đưa tin các đơn vị, cá nh n vi phạm các quy định về 

pháp lu t về ATTP. Nội  ung truyền thông t p trung vào: Lu t ATTP, Lu t 

qu ng cáo, Lu t phòng chống tác hại của rượu  ia, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP 

ngày 02/02/2018 của Chính phủ; Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 

của Chính phủ; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ; 

tuyên truyền, v n động, hướng  ẫn   o đ m an toàn điều kiện vệ sinh cơ sở, 

trang thiết  ị,  ụng cụ sơ chế, chế  iến thực phẩm; vệ sinh cá nh n trong việc 

phòng ng a ô nhiễm thực phẩm và các  ệnh truyền qua thực phẩm; ph   iến 

kiến thức, tăng cư ng trách nhiệm trong s n  u t, kinh  oanh, qu ng cáo thực 
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phẩm th o quy định của pháp lu t; ph   iến, v n động ngư i tiêu   ng lựa chọn 

và sử  ụng thực phẩm   o đ m an toàn, n i không với thực phẩm gi , thực phẩm 

kém ch t lượng; hiểu đ ng,   ng đ ng thực phẩm   o vệ sức khỏ ; tuyên truyền 

để ngư i tiêu   ng c  th i qu n t  chối các cơ sở s n  u t, kinh  oanh thực phẩm 

không đ m   o an toàn thực phẩm; không tiêu thụ những thực phẩm không rõ 

ngu n gốc, thực phẩm gi , thực phẩm kém ch t lượng, không an toàn hoặc c    u 

hiệu ôi thiu, mốc, hỏng; tác hại của việc sử  ụng rượu, đặc  iệt là rượu pha   ng 

h a ch t, c n công nghiệp, rượu c  chứa hàm lượng m thanol cao; thực hành tốt 

vệ sinh cá nh n, vệ sinh trong ăn uống, thực hiện  ăn chín, uống sôi , rửa tay 

trước khi ăn; các  iện pháp phòng, chống  ịch Covi -19... 

- M i đơn vị y tế các c p làm tối thiểu 01  ăng rôn, chỉ đạo cơ sở s n 

 u t, kinh  oanh thuộc trách nhiệm qu n lý làm ít nh t 01  ăng rôn với nội  ung 

thông điệp của Tháng hành động để tr o tại c ng cơ quan,  oanh nghiệp và các 

khu vực  ễ quan sát trong th i gian  iễn ra Tháng hành động  c  p     c    u 

 i u t  ng  i p g i   m t eo). 

- Triển khai kiểm tra, giám sát đơn vị tuyến  ưới trong việc tham mưu, 

triển khai thực hiện các hoạt động ATTP l ng ghép vào các  u i kiểm tra, giám 

sát phòng, chống  ịch Covi -19.  

- Triển khai đợt cao điểm thanh tra, kiểm tra, h u kiểm liên ngành/chuyên 

ngành về ATTP t  ngày 15/4/2020 đến ngày 15/5/2020 đối với các cơ sở thực 

phẩm thuộc ngành y tế qu n lý; kiên quyết  ử lý và công khai các t  chức, các 

nh n vi phạm về ATTP th o quy định. Trong đ  t p trung vào các cơ sở kinh 

 oanh  ịch vụ ăn uống; cơ sở s n  u t, kinh  oanh thực phẩm,  ụng cụ  ao g i 

chứa đựng thực phẩm. 

- Tăng cư ng giám sát ngộ độc thực phẩm và th o  õi  ịch  ệnh trên đàn 

v t nuôi,  ịch  ệnh đư ng tiêu h a liên quan đến ăn uống và sự cố về ATTP; để 

c   iện pháp tuyên truyền, hướng  ẫn ngư i   n, cơ sở kinh  oanh  ịch vụ ăn 

uống hiểu đ ng và thực hành đ ng về lựa chọn, chế  iến thực phẩm an toàn. 

Chuẩn  ị s n sàng các phương án, lực lượng, phương tiện và kịp th i thông tin, 

phối hợp với đơn vị liên quan  ử trí, khắc phục nếu c  sự cố về ATTP   y ra. 

2. Nhiệm vụ cụ thể 

2.1. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 

- Tham mưu Sở Y tế chỉ đạo triển khai th o các nội  ung của c p trên; t  

chức t p hu n   i  ư ng, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng làm công 

tác ATTP, kiến thức thực hành cho các cơ sở thực phẩm thuộc đối tượng qu n lý. 

- T  chức, triển khai thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về ATTP th o kế 

hoạch đã được UBND tỉnh phê  uyệt, ch  trọng kết hợp với nội  ung h u 

kiểm về ATTP. 

- Bố trí kinh phí CTMT y tế -   n số để triển khai các nhiệm vụ chuyên 

môn khi được c p trên phê  uyệt. 

2.2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại ch ng tuyến tỉnh tuyên truyền 

kiến thức, pháp lu t về ATTP; t  chức l y tin,  ài, hình  nh về hoạt động triển 
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khai Tháng hành động vì ATTP của các đơn vị trong ngành và đưa tin kịp th i 

trên phương tiện thông tin đại ch ng, trên Chuyên trang ATTP của tỉnh, trên 

W  sit  của Sở Y tế và của đơn vị. 

- T  chức  ét nghiệp thực phẩm th o ph n tuyến kỹ thu t; cử cán  ộ  ét 

nghiệm tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra, h u kiểm tuyến tỉnh về ATTP. 

- Tăng cư ng chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống  ịch tại các 

tuyến; chuẩn  ị đầy đủ v t tư, nh n lực, s n sàng tham gia khắc phục sự cố 

về ATTP. 

2.3. Phòng Y tế các huyện, thành phố 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND, 

BCĐLN về ATTP huyện, thành phố chỉ đạo, triển khai công tác đ m   o 

ATTP trong Tháng hành động vì ATTP năm 2020 th o hướng  ẫn tại Công 

văn số 1423/BCĐLN - KGVX ngày 06/4/2020 của BCĐLN về ATTP tỉnh; t  

chức kiểm tra, giám sát các  ã, phư ng, thị tr n trong việc chỉ đạo, triển khai 

công tác đ m   o ATTP. 

- Chủ trì, phối hợp với Trung t m Y tế huyện, thành phố tham mưu cho 

UBND huyện, thành phố thành l p các đoàn kiểm tra liên ngành/chuyên ngành 

về ATTP; chỉ đạo, triển khai kiểm tra chuyên ngành đối với cơ sở thực phẩm 

th o ph n c p qu n lý; đẩy nhanh tiến độ thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm; kiên 

quyết  ử lý và công khai các t  chức, các nh n vi phạm về ATTP th o quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động 

chuyên môn, nghiệp vụ th o kế hoạch. 

- T ng hợp  áo cáo th o quy định   ề cương báo cáo g i   m t eo). 

2.4. Trung tâm Y tế các huyện, thành phố 

- Phối hợp phòng Y tế tham mưu UBND, BCĐLN về ATTP huyện, thành 

phố chỉ đạo, triển khai công tác QLNN về ATTP trên địa  àn th o ph n c p 

qu n l ý, kiên quyết  ử lý và công khai các t  chức, các nh n vi phạm về ATTP 

th o quy định. 

- Phối hợp và triển khai các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về ATTP 

th o quy định. 

- Thực hiện l y,   o qu n, v n chuyển và kiểm nghiệm mẫu thực phẩm 

th o ph n tuyến kỹ thu t;  ố trí đủ thuốc, v t tư, nh n lực, phương tiện để s n 

sàng tiếp nh n, c p cứu, điều trị kịp th i cho ngư i  ệnh khi c  vụ ngộ độc thực 

phẩm,  ịch  ệnh   y ra, kịp th i khắc phục sự cố về ATTP   y ra trên địa bàn. 

- Tăng cư ng qu n lý, kiểm soát chặt chẽ th o quy định của pháp lu t đối 

với các hoạt động kinh  oanh thực phẩm, kinh doanh  ịch vụ ăn uống (căng tin, 

 ếp ăn, nhà hàng ăn uống )  o đơn vị tự t  chức hay đ u thầu, ký hợp đ ng, 

thuê khoán; thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và pháp 

lu t nếu để   y ra vi phạm pháp lu t về ATTP hoặc để   y ra các sự cố về 

ATTP thuộc trách nhiệm qu n lý của đơn vị. 

- Triển khai viết, cung c p  ài tuyên truyền về hoạt động   o đ m ATTP 

của đơn vị trong th i gian  iễn ra Tháng hành động và kiến thức về  inh  ư ng 
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tiết chế đối với một số  ệnh thư ng gặp để cung c p các đơn vị truyền thông và 

Chuyên trang ATTP của tỉnh th o quy định. 

- T ng hợp kết qu  thực hiện của Trung t m, các Trạm y tế trên địa  àn 

gửi về Phòng Y tế để t ng hợp,  áo cáo th o quy định. 

- Chỉ đạo, hướng  ẫn Trạm y tế chủ động tham mưu cho UBND, BCĐLN 

về ATTP  ã, phư ng, thị tr n triển khai Tháng hành động vì ATTP năm 2020. 

2.5. Các đơn vị khác trong ngành 

- Tăng cư ng tuyên truyền, giáo  ục kiến thức, pháp lu t, thực hành đ ng 

về ATTP cho cán  ộ, công chức, viên chức và ngư i lao động trong đơn vị. 

-Tăng cư ng qu n lý, kiểm soát chặt chẽ th o quy định của pháp lu t đối 

với các hoạt động kinh  oanh thực phẩm, kinh doanh  ịch vụ ăn uống (căng tin, 

 ếp ăn, nhà hàng ăn uống )  o đơn vị tự t  chức hay đ u thầu, ký hợp đ ng, 

thuê khoán; thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và pháp 

lu t nếu để   y ra vi phạm pháp lu t về ATTP hoặc để   y ra các sự cố về 

ATTP thuộc trách nhiệm qu n lý của đơn vị. 

- Triển khai viết, cung c p  ài tuyên truyền về hoạt động   o đ m ATTP 

của đơn vị trong th i gian  iễn ra Tháng hành động và kiến thức về  inh  ư ng 

tiết chế đối với một số  ệnh thư ng gặp để cung c p các đơn vị truyền thông 

và Chuyên trang ATTP của tỉnh th o quy định. 

- Bệnh viện tuyến tỉnh chuẩn  ị đủ thuốc, v t tư, nh n lực, phương tiện để 

s n sàng tiếp nh n, c p cứu, điều trị kịp th i cho ngư i  ệnh khi c  vụ ngộ độc 

thực phẩm,  ịch  ệnh   y ra và h  trợ cho tuyến  ưới. 
 

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao 

triển khai thực hiện các nội  ung trên; các đơn vị y tế tuyến tỉnh trực thuộc 

ngành  áo cáo kết qu  thực hiện gửi về Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 

(email: chicucatvstp@bacgiang.gov.vn) trƣớc ngày 21/5/2020 để t ng hợp, báo 

cáo theo quy định./. 

 

 Nơi nhận: 
 - Lưu: VT, NVY.                                  

 Bản điện tử: 
 - Như trên; 

 - UBND tỉnh (B/cáo); 

 - Cục ATTP (B/cáo); 

 - Ban Qu n lý các KCN (P/hợp); 

 - Sở Giáo  ục và Đào tạo (P/hợp); 

 - UBND các huyện, TP (P/hợp); 

 - Lãnh đạo Sở; 

 - Thanh tra Sở. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Nguyễn Văn Bình 
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Phụ lục: 

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

 ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM THÁNG HÀNH  ĐỘNG NĂM 2020 

 

 

1. Nhiệt liệt hưởng ứng  Tháng hành động vì an toàn thực phẩm  năm 

2020. 

2. B o đ m an toàn thực phẩm là   y  ựng, củng cố niềm tin, uy tín s n 

phẩm Việt Nam.  

3. Chính quyền các c p, các cơ quan chức năng quyết t m ngăn chặn thực 

phẩm không an toàn, thực phẩm gi , thực phẩm kém ch t lượng. 

4. Hiểu đ ng,   ng đ ng thực phẩm   o vệ sức khỏ ; không mua s n phẩm 

tại các địa chỉ đã được cơ quan chức năng c nh  áo vi phạm qu ng cáo. 

5. Tăng cư ng áp  ụng chọn lọc thành qu  cách mạng 4.0 vào s n  u t 

nông nghiệp. 

6. Không được qu ng cáo thực phẩm   o vệ sức khỏ  g y hiểu nhầm là 

thuốc. 

7. Vì sức khỏ  ngư i tiêu   ng, tuyệt đối không sử  ụng h a ch t, kháng 

sinh ngoài  anh mục, ch t c m trong chăn nuôi, nuôi tr ng thủy s n. 

8. Tuyệt đối không sử  ụng phẩm màu độc hại, các ch t phụ gia, h a ch t 

ngoài  anh mục cho phép trong s n  u t, chế  iến thực phẩm. 

9. Lựa chọn thực phẩm rõ ngu n gốc  u t  ứ cho  ữa ăn an toàn. 

10. Để đ m   o an toàn thực phẩm hãy ăn chín, uống chín, rửa tay thư ng 

 uyên   ng  à phòng. 

11. B o vệ quyền cơ   n của con ngư i là được tiếp c n thực phẩm an 

toàn. 
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Đề cương báo cáo: 

      .. 

       . 

 
Số       /BC- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
                        ............., ngày       t áng        năm 2020  

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO 

Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2020 

  

I. Công tác quản lý, chỉ đạo 
 

 

T

T 

 

Nội dung hoạt 

động 

Tuyến xã/phƣờng Tuyến huyện/TP 
Đơn vị tuyến 

tỉnh 

 

 

Cộng  

 

Số xã, p ường 

t ực  i n/Tổng 

số xã, p ường 

Số 

 ượng 

Số  uy n, TP 

t ực  i n/Tổng 

số  uy n, TP 

Số 

 ượng 

Số 

 ượng 

Ghi 

chú 

1 Ban hành các văn 

  n chỉ đạo triển 

khai THĐ (văn   n) 

       

2 T  chức Lễ phát 

động/hội nghị 

triển khai 

       

3 T  chức hội nghị 

t ng kết THĐ 

       

 

 

II. Công tác thông tin, truyền thông 
 

 

 

TT 

 

Nội dung hoạt động 
Tuyến xã/phƣờng Tuyến huyện/TP 

Đơn vị tuyến 

tỉnh 

 

 

 

Cộng  

    

Số xã, p ường 

t ực  i n/Tổng 

số xã, p ường 

Số             

 ượng 

Số  uy n, TP 

t ực  i n/Tổng 

số  uy n, TP 

Số 

 ượng 

Số 

 ượng 

Ghi 

chú 

1 N i chuyện/Hội th o 

( u i/t ng số ngư i  ự) 

       

2 T p hu n (Lớp/t ng 

số ngư i  ự) 

       

3 Phát thanh loa, đài 

(tin,bài,ph ng sự) 

       

4 Truyền hình 

(Bu i/tọa đàm,ph ng 

sự) 

       

5 Báo viết 

(tin/ ài/ph ng sự) 

       

6 Băng rôn, khẩu hiệu        

7 Tranh áp – 

phích/Posters 

       

8 T  g p, t  rơi        

9 Hoạt động khác (ghi 

rõ):………….. 
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III. Công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm 

1. Tổ chức số đoàn thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về ATTP 
 

TT Nội dung 
Tuyến 

xã/phƣờng 

Tuyến 

huyện/TP 

Đơn vị 

tuyến tỉnh 
Cộng 

1 
Đoàn thanh tra, kiểm tra, h u kiểm 

liên ngành về ATTP 
  

  

2 
Đoàn thanh tra, kiểm tra, h u kiểm 

chuyên ngành về ATTP 
  

  

Trong đ    
  

Số  oàn t an  tra/  iểm tra về ATTP 

c  t àn  p ần của MTTQ  oặc  ơn vị 

thành viên tham gia 
  

  

Số cuộc t an  tra/ iểm tra về ATTP 

 ã g i báo cáo tới MTTQ cùng cấp/ Tổng 

số cuộc  iểm tra 
  

  

 

2. Kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát và hậu kiểm  

2.1.   t qu   iểm tra, giám sát  ối với các cơ quan Q    về ATTP 
 

(  u c  t ể về số  ơn vị  ược  iểm tra, giám sát    t qu  tổ c  c t ực  i n n ư c ng 

tác t am mưu c     o  iều  àn   c ng tác t  ng tin truyền t  ng  c ng tác qu n    cơ s  t ực 

p  m, t an  tra,  iểm tra vể ATTP  c ng tác p  ng c ống ngộ  ộc t ực p  m  triển   ai p ối 

 ợp với Mặt tr n tổ quốc trong v n  ộng, giám sát về ATTP....    n x t,  án  giá  n u rõ ưu 

 iểm, t n t i các của các  ơn vị  ược  iểm tra, giám sát....) 

2.2. T an  tra,  iểm tra,   u  iểm  ối với cơ s  t ực p  m 
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T

T 

 

Tổng hợp tình hình vi 

phạm 

Tuyến xã, phƣờng 
Tuyến huyện, TP/ 

đơn vị tuyến tỉnh 
Cộng 

CS 

thu 

gom 

CS 

giết 

m  

CS 

SX 

TP 

CS 

KD 

TP 

KD 

DV 

AU 

BA 

TT 

KD 

TA 

ĐP 
Cộng 

CS 

thu 

gom 

CS 

giết 

m  

CS 

SX 

TP 

CS 

KD 

TP 

KD 

DV 

AU 

BA 

TT 

KD 

TĂ 

ĐP 
Cộng 

CS 

thu 

gom 

CS 

giết 

m  

CS 

SX 

TP 

CS 

KD 

TP 

KD 

DV 

AU 

BA

TT 

KD 

TA 

ĐP 
Cộng 

1. T ng số cơ sở qu n lý                    
 

    

2. Số cơ sở được thanh tra, 

kiểm tra, h u kiểm 

                   
 

    

3. Số lượng cơ sở  đạt                    
 

    

4. Số cơ sở không đạt                    
 

    

5. Nội  ung vi phạm                    
 

    

 Quy định về sử  ụng thuốc   o vệ 

thực v t 
                   

 
    

 Quy đinh về sử  ụng ch t c m, 

thuốc kháng sinh trong chăn nuôi 
                   

 
    

 Điều kiện cơ sở                    
 

    

 Điều kiện trang thiết  ị  ụng cụ                    
 

    

 Điều kiện về con ngư i                    
 

    

 Công  ố s n phẩm                    
 

    

 Ghi nhãn thực phẩm                    
 

    

 Qu ng cáo thực phẩm                    
 

    

 Ch t lượng s n phẩm thực phẩm                    
 

    

 Quy định về sử  ụng thuốc   o vệ 

thực v t 
                   

 
    

6 Số cơ sở vi phạm bị xử lý                    
 

    

Trong đ :                    
 

    

6.1 Hình thức phạt chính:                    
 

    

Số cơ sở  ị c nh cáo                    
 

    

Số cơ sở  ị phạt tiền                    
 

    

T ng số tiền phạt                    
 

    

6.2 Hình thức phạt bổ sung, biện 

pháp khắc phục hậu quả 

                   
 

    

a Tước quyền sử dụng GCN                    
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+ GC  Cơ s   ủ  iều  i n ATTP                    
 

    

+ Giấy c  ng n  n GMP                    
 

    

+ Giấy ti p n  n b n  ăng    

c ng bố s n p  m 

                   
 

    

+ Giấy xác n  n nội dung 

qu ng cáo. 

                   
 

    

b Đình chỉ hoạt động                    
 

    

* Số cơ sở  ị đ ng cửa                     
 

    

* Số cơ sở  ị đình chỉ lưu 

hành s n phẩm 

                   
 

    

 Số s n phẩm  ị đình chỉ lưu hành                    
 

    

* Số cơ sở  ị tiêu huỷ s n phẩm                    
 

    

 T ng số loại s n phẩm  ị 

tiêu hủy 

                   
 

    

* Số cơ sở ph i khắc phục về nhãn                    
 

    

 Số loại s n phẩm c  nhãn 

ph i khắc phục 

                        

* Số cơ sở  ị đình chỉ lưu 

hành tài liệu qu ng cáo 

                        

 Số loại tài liệu qu ng cáo  ị 

đình chỉ lưu hành 

                        

* Các  ử lý khác                         

6.3 Chuyển hồ sơ sang cơ 

quan khác xử lý 

                        

6.4 Số cơ sở có vi phạm nhƣng 

không xử lý (chỉ nhắc nhở) 

                        

(SXTP- S n xuất t ực p  m   DTP-  in  doan  t ực p  m   D VAU -  in  doan  dịc  v  ăn uống  BATT- B p ăn t p t ể   DTAĐP -  in  doan  t  c ăn  ường p ố)
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IV. Kết quả kiểm nghiệm 

T

T 
Loại xét nghiệm 

Tuyến xã, phƣờng 
Tuyến huyện, TP/ 

Đơn vị tuyến tỉnh 
Cộng 

T. 

số 

mẫu 

XN 

Số mẫu 

đạt 

Số mẫu 

không 

đạt 
T. số 

mẫu 

XN 

Số mẫu 

đạt 

Số mẫu 

không đạt 
T. 

số 

mẫu 

XN 

Số mẫu 

đạt 

Số mẫu 

không 

đạt 

T. 

sô 
% 

T.

sô 
% 

T.

sô 
% 

T.

sô 
% 

T.

sô 
% 

T.

sô 
% 

1 
Tổng số xét nghiệm 

tại labo (a+b) 
               

a Hóa lý                

b Vi sinh                

2 
Xét nghiệm nhanh 

(a+b) 
               

a Hóa lý                

b Vi sinh                

Tổng (1+2)                
 

V. Tình hình ngộ độc thực phẩm  do  uy n, t àn  p ố tổng  ợp) 
 
 

T

TT 
Nội dung 

Kết quả 
So sánh năm  

nay/ năm trƣớc Năm 2020 Cùng kỳ năm 2019 

1. T ng số vụ    

2. Số ngư i mắc    

3. Số ngư i đi viện    

4. Số vụ trên 30 ngư i    

5. Nguyên nhân    

-  ĐTP do vi sin  v t    

-  ĐTP do  oá c ất    

-  ĐTP do t ực p  n bi n c ất    

-  ĐTP do  ộc tố tự n i n    

-     ng xác  ịn     

Cộng    
 

VI. Nhận xét, đánh  giá chung: (N  n x t,  án  giá c  t ể n ững ưu  iểm,   n 

c   t n t i và nguy n n ân t eo số  i u t ực t    t  ược t i các b ng tr n). 

1. Thuận lợi:............................................................................................... 

2. Khó khăn, tồn tại và nguyên nhân:......................................................... 

VII.  Đề xuất, kiến nghị  n u c  t ể)           

           

         * Ghi chú: Đối với các  ơn vị trong ngàn  t uộc tuy n t n , căn c  c c  c năng n i m v  

tổng  ợp báo cáo c o p ù  ợp với t ực t . 
 

Nơi nhận: 
-     

Bản điện tử: 
-   .. 

- chicucatvstp@bacgiang.gov.vn 

-    

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

mailto:chicucatvstp@bacgiang.gov.vn
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