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UBND TỈNH BẮC GIANG 

SỞ Y TẾ 

 
Số:        /KH-SYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 
 

               Bắc Giang, ngày      tháng     năm 2020 

KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 

của ngành y tế tỉnh Bắc Giang năm 2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 261/KH-BCĐLN ngày 21/01/2020 của Ban chỉ đạo 

liên ngành (BCĐLN) về ATTP tỉnh Bắc Giang về việc triển khai công tác quản 

lý nhà nước (QLNN) về ATTP năm 2020 (Kế hoạch số 261/KH-BCĐLN). Sở Y 

tế xây dựng kế hoạch triển khai công tác QLNN về ATTP của ngành y tế tỉnh 

Bắc Giang năm 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả triển khai công tác QLNN về ATTP 

thuộc trách nhiệm quản lý của ngành nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế 

hoạch về ATTP. 

- Đẩy mạnh công tác truyền thông theo hướng thay đổi hành vi về ATTP; 

nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về ATTP để tạo sự 

chuyển biến trong chấp hành pháp luật về ATTP và phòng, chống sự cố về ATTP. 

2. Yêu cầu 

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị chức năng 

trong ngành đối với công tác ATTP; triển khai kiểm tra, hậu kiểm có trọng tâm, 

trọng điểm, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về ATTP. 

- Triển khai công tác ATTP thường xuyên trong năm, tăng cường vào các 

dịp cao điểm, các sự kiện lớn được tổ chức trên địa bàn tỉnh. 

II. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH  

1. Tỷ lệ các đối tượng truyền thông có kiến thức, thực hành đúng về ATTP: 

≥ 98,0% người quản lý; ≥ 95,0% người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực 

phẩm; ≥ 80,0% người tiêu dùng thực phẩm. 

2. Tỷ lệ cộng tác viên ATTP ở tuyến xã, phường được tập huấn kiến thức 

về ATTP (lũy tích): 100,0%. 

3. Tỷ lệ cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác ATTP các cấp được tập huấn 

chuyên môn, nghiệp vụ về ATTP (lũy tích): 100,0%. 

4. Tỷ lệ cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc lĩnh 

vực ngành Y tế quản lý được cấp giấy chứng nhận ATTP theo quy định (lũy 

kế): ≥ 90,7%. 

5. Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn 

uống và thức ăn đường phố thuộc lĩnh vực ngành Y tế quản lý được thanh tra, 

kiểm tra, hậu kiểm/ tổng số: 55,0%. 
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III. THỜI GIAN TRIỂN KHAI 

1. Triển khai thường xuyên: Các tháng trong năm 2020. 

2. Triển khai các dịp cao điểm trong năm 2020: 

- Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân 2020: Từ ngày 15/12/2019 đến 

ngày 25/3/2020 (theo Kế hoạch số 120/KH-SYT ngày 06/12/2019 của Sở Y tế). 

- Tháng hành động vì ATTP năm 2020: Từ ngày 15/4/2020 đến ngày 

15/5/2020, duy trì đến ngày 30/6/2020; 

- Tết Trung thu năm 2020: Từ ngày 17/9/2020 đến ngày 05/10/2020, duy trì 

đến ngày 16/10/2020. 

3. Triển khai bảo đảm ATTP các sự kiện do Trung ương, tỉnh tổ chức trên 

địa bàn: Theo chỉ đạo của UBND tỉnh và huyện, thành phố. 

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI 

1. Công tác chỉ đạo 

- Tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền, BCĐLN về ATTP các cấp chỉ 

đạo, điều hành triển khai công tác QLNN về ATTP thường xuyên trong năm, tăng 

cường vào các dịp cao điểm, các sự kiện tổ chức trên địa bàn; kiện toàn BCĐLN 

về ATTP các cấp; triển khai đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế 

hoạch về ATTP thuộc trách nhiệm của ngành y tế năm 2020 và giai đoạn 2016 - 

2020 (đối với các chỉ tiêu tại Kế hoạch số 15-KH/TU
(1)

, Kế hoạch số 959/KH-

UBND
(2)

); giai đoạn 2018 - 2020 (đối với các chỉ tiêu tại Đề án ban hành kèm 

theo Quyết định số 2227/QĐ-UBND
(3)

).  

- Tăng cường triển khai công tác truyền thông thay đổi hành vi và thực 

hành đúng về ATTP theo nội dung, chỉ tiêu Đề án ban hành kèm theo Quyết 

định số 2227/QĐ-UBND; phối hợp với MTTQ và các đơn vị thành viên triển 

khai công tác tuyên truyền, vận động và giám sát bảo đảm ATTP theo Kế hoạch 

số 296/KHPH-UBND-MTTQ
(4)

; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, nghiệp 

vụ cho lực lượng làm công tác ATTP ở các cấp và cộng tác viên ATTP, cán bộ 

thôn (bản), cán bộ đoàn thể ở cơ sở. 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra, hậu kiểm về ATTP, kiên quyết xử 

lý các tổ chức, cá nhân vi phạm về ATTP; thường xuyên rà soát, quản lý chặt chẽ 

các cơ sở thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý theo phân cấp; đầu tư trang thiết 

bị, test kiểm nghiệm ATTP và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các 

phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2005. 

- Triển khai nhân rộng mô hình “nhà hàng ăn uống”, “bếp ăn tập thể” 

bảo đảm ATTP, tiếp tục xây dựng mô hình điểm đối với các loại hình kinh 

                                           
1
 Kế hoạch số 15-KH/TU ngày 18/01/2012 của Tỉnh ủy Bắc Giang về việc thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW của Ban 

Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề ATTP trong tình hình mới. 
2
 Kế hoạch số 959/KH-UBND ngày 15/5/2012 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chiến lược quốc gia ATTP giai 

đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến 2030. 
3
 Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án đổi mới công tác 

tuyên truyền về vệ sinh ATTP tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2018 - 2020. 
4
 Kế hoạch số 296/KHPH-UBND-MTTQ ngày 02/12/2016 của UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang về việc 

phối hợp vận động và giám sát bảo đảm ATTP giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 
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doanh dịch vụ ăn uống khác như: Cơ sở chế biến suất ăn sẵn; căng tin; cửa 

hàng, quầy hàng kinh doanh thức ăn ngay, thực phẩm chín… 

- Tích cực triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh; củng cố Đội truy 

xuất nguồn gốc thực phẩm, Đội điều tra, xử trí ngộ độc thực phẩm; kịp thời khắc 

phục các dịch, bệnh và sự cố về ATTP. 

- Định kỳ kiểm tra, giám sát, đánh giá triển khai công tác bảo đảm ATTP; 

thực hiện chế độ thống kê, báo cáo đúng quy định. 

2. Công tác thông tin, giáo dục truyền thông về ATTP 

2.1. Đối tượng, hình thức, nội dung truyền thông 

- Triển khai theo Đề án đổi mới công tác tuyên truyền về vệ sinh ATTP tỉnh 

Bắc Giang giai đoạn 2018 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2227/QĐ-

UBND, Hướng dẫn số 3960/BCĐLN-KGVX
(5)

; phối hợp với MTTQ và các đơn 

vị thành viên triển khai công tác tuyên truyền, vận động và giám sát bảo đảm 

ATTP theo Kế hoạch số 296/KHPH-UBND-MTTQ (Có kế hoạch riêng). 

- Tổ chức điều tra, đánh giá kiến thức, thực hành đúng về ATTP đối với 

người quản lý, người sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm. 

2.2. Công tác tập huấn 

- Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý, kiểm tra ATTP cho cán bộ 

làm công tác ATTP thuộc ngành y tế tại các cấp. 

- Tập huấn kiến thức, kỹ năng truyền thông về ATTP cho cộng tác viên 

ATTP, cán bộ thôn (bản), cán bộ đoàn thể ở cơ sở. 

- Tập huấn kiến thức, tư vấn pháp lý về ATTP cho người sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, người làm dịch vụ “nấu cỗ thuê”. 

3. Công tác phối hợp vận động và giám sát bảo đảm ATTP: Phối hợp 

với MTTQ và các đơn vị thành viên của MTTQ các cấp triển khai Kế hoạch số 

296/KHPH-UBND-MTTQ, Kế hoạch số 172/KH-UBND
(6)

 và kế hoạch của 

huyện, thành phố. 

3.1. Tuyên truyền, vận động bảo đảm ATTP: Tuyên truyền kiến thức, pháp 

luật về ATTP cho người sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm; xây dựng đội 

ngũ cộng tác viên tuyên truyền về ATTP; cung cấp thông tin, tài liệu về ATTP; 

phối hợp triển khai xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm an toàn; vận động các cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm đăng 

ký, cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn. 

3.2. Giám sát bảo đảm ATTP: Các đơn vị chủ trì kiểm tra về ATTP chủ 

động mời đại diện MTTQ hoặc đơn vị thành viên cùng cấp tham gia để tiến 

hành thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và vận động, giám sát bảo đảm ATTP; tổng 

                                           
5
 Hướng dẫn số 3960/BCĐLN-KGVX ngày 09/12/2016 của BCĐLN về ATTP tỉnh về việc triển khai công tác 

QLNN về ATTP 
6
 Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 26/7/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình phối hợp “Tuyên 

truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc 

Giang”. 
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hợp kiến nghị của Ủy ban MTTQ các cấp và đề xuất với cơ quan có thẩm quyền 

sửa đổi chính sách, pháp luật về ATTP thuộc lĩnh vực ngành quản lý. 

4. Công tác quản lý; thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về ATTP 

4.1. Công tác quản lý cơ sở thực phẩm: Định kỳ rà soát, cập nhật, phân 

loại (A, B, C) và duy trì việc lập sổ theo dõi cơ sở thực phẩm thuộc trách nhiệm 

quản lý của các ngành, các cấp theo Hướng dẫn số 3960/BCĐLN-KGVX. 

4.2. Nhân rộng mô hình “Nhà hàng ăn uống”, “Bếp ăn tập thể” bảo đảm 

ATTP: Tăng cường tuyên truyền, vận động, tư vấn, hướng dẫn các tổ chức, cá 

nhân thuộc trách nhiệm quản lý theo phân cấp chủ động đầu tư, áp dụng mô hình 

bảo đảm ATTP theo nội dung hướng dẫn tại Công văn số 2287/SYT-NVY
(7)

 bảo 

đảm phù hợp với quy định pháp luật và điều kiện thực tiễn. 

4.3. Công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về ATTP: Thành lập đoàn (tổ) 

thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm liên ngành, chuyên ngành về ATTP để tiến hành 

kiểm tra đối với cơ quan quản lý, cơ sở thực phẩm theo quy định; phương pháp 

tiến hành, xử lý vi phạm về ATTP được thực hiện theo Hướng dẫn số 

3960/BCĐLN-KGVX và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của Chính 

phủ, các Bộ, ngành. Nội dung cần tập trung kiểm tra: 

a) Đối với cơ quan QLNN về ATTP:  

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác bảo 

đảm ATTP. 

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá triển khai các hoạt động bảo đảm ATTP 

thường xuyên, các dịp cao điểm, các sự kiện được tổ chức tại địa phương. 

b) Đối với cơ sở thực phẩm:  

- Kiểm tra, hậu kiểm bảo đảm chất lượng thực phẩm: Tập trung kiểm soát 

chất lượng thực phẩm tại các khâu như nguồn gốc nguyên liệu, vận chuyển, bảo 

quản; quá trình sản xuất, chế biến; nhập khẩu và lưu thông trên thị trường; việc 

sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, hương liệu, phẩm màu trong 

chế biến thực phẩm; kiểm soát thực phẩm là hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất 

xứ, hết hạn sử dụng, nhập lậu; kiểm soát các nhóm sản phẩm thực phẩm bảo vệ 

sức khỏe; tăng cường lấy mẫu và kiểm nghiệm hậu kiểm.  

- Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo thực phẩm: 

+ Kiểm tra các quy định về công bố sản phẩm đối với thực phẩm bảo vệ 

sức khỏe; thực phẩm dinh dưỡng y học; thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt; 

sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi; phụ gia thực phẩm hỗn 

hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc danh mục phụ gia được 

phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế 

quy định. Phụ gia, hương liệu, chất hỗ trợ chế biến thực  phẩm, dụng cụ, vật liệu 

bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm; hồ sơ tự công bố sản phẩm. 

+ Tập trung kiểm tra, hậu kiểm: 

                                           
7
 Công văn số 2287/SYT-NVY ngày 31/12/2019 của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang về việc hướng dẫn triển khai nhân 

rộng mô hình“Nhà hàng ăn uống”, “Bếp ăn tập thể” bảo đảm ATTP 
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* Kiểm tra, hậu kiểm về công bố sản phẩm: Việc thực hiện các quy định về 

tự công bố sản phẩm/đăng ký bản công bố sản phẩm, trình tự công bố sản phẩm, 

phiếu kết quả kiểm nghiệm và các hồ sơ, tài liệu pháp lý quy định tại Chương II 

và Chương III Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. 

* Kiểm tra, hậu kiểm về điều kiện bảo đảm ATTP: Kiểm tra, hậu kiểm cơ 

sở thuộc diện cấp và không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm, trong đó chú trọng hậu kiểm đối với cơ sở không thuộc diện 

cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm quy định tại Khoản 

1 Điều 12 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. 

* Kiểm tra, hậu kiểm, lấy mẫu kiểm nghiệm đối với thực phẩm nhập khẩu 

theo thứ tự ưu tiên sau: Các sản phẩm thuộc diện miễn kiểm tra nhà nước về 

ATTP nhập khẩu quy định tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, 

sản phẩm/lô hàng áp dụng phương thức kiểm tra giảm, sản phẩm/lô hàng áp 

dụng phương thức kiểm tra thông thường (đối với các sản phẩm/nhóm sản phẩm 

tại Phụ lục II, III, IV Nghị định số 15/2018/NĐ-CP). 

* Kiểm tra, hậu kiểm về ghi nhãn thực hiện theo quy định tại Chương VII 

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018. 

* Kiểm tra, hậu kiểm về quảng cáo đối với các nhóm thực phẩm phải đăng 

ký nội dung trước khi thực hiện quảng cáo quy định tại Điều 26 Nghị định số 

15/2018/NĐ-CP. 

* Kiểm tra, hậu kiểm về sản xuất, kinh doanh và sử dụng phụ gia thực 

phẩm thực hiện theo quy định tại Chương X Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. 

* Kiểm tra, hậu kiểm về truy xuất nguồn gốc thực phẩm thực hiện theo quy 

định tại Chương XI Nghị định số 15/2018/NĐ-CP và Thông tư số 25/2019/TT-

BYT ngày 30/8/2019 của Bộ Y tế quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực 

phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế và văn bản của Bộ NN&PTNT, Bộ 

Công Thương. 

* Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố: Kiểm tra, 

hậu kiểm việc chấp hành các quy định chung về bảo đảm ATTP, các yêu cầu về 

điều kiện bảo đảm ATTP; việc sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến 

thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm; kiểm soát bảo đảm ATTP tại các bếp ăn tập 

thể khu công nghiệp, trường học, các cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, khu du lịch, lễ 

hội, sự kiện lớn và thức ăn đường phố. 

c) Tiến trình thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm cơ sở thực phẩm, nhóm thực phẩm: 

- Quí I: Thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về ATTP trong dịp Tết Nguyên đán, 

Lễ hội Xuân. Đối tượng cần tập trung kiểm tra: Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn 

uống; kinh doanh thức ăn đường phố. 

- Quí II: Thanh tra, kiểm tra về ATTP trong Tháng hành động về ATTP và 

mùa hè. Đối tượng cần tập trung kiểm tra: Tham gia kiểm tra, giám sát các cơ 

quan QLNN về ATTP tại các cấp; kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 

kinh doanh thức ăn đường phố, cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai, 

nước đá ăn liền, dụng cụ bao gói, chứa đựng thực phẩm. 
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- Quí III: Thanh tra, kiểm tra về ATTP trong dịp Tết Trung thu. Đối tượng 

cần tập trung kiểm tra: Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; sản xuất, kinh doanh 

nước uống đóng chai, thực phẩm chức năng/ thực phẩm bảo vệ sức khỏe. 

- Quí IV: Thanh tra, kiểm tra về ATTP trong mùa thu - đông. Đối tượng 

cần tập trung kiểm tra: Tham gia kiểm tra, giám sát các cơ quan QLNN về 

ATTP tại các cấp; kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, phụ gia thực 

phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, cơ 

sở nhập khẩu thực phẩm. 

5. Công tác phòng, chống sự cố về ATTP  

- Tiếp tục duy trì hệ thống giám sát dịch bệnh; củng cố Đội truy xuất nguồn 

gốc thực phẩm, Đội điều tra và xử trí ngộ độc thực phẩm, Đội cấp cứu cơ động.  

- Tăng cường giám sát mối nguy ô nhiễm đối với một số nhóm thực phẩm 

có nguy cơ cao được sử dụng thường xuyên trong bữa ăn hằng ngày của nhân 

dân; kịp thời khuyến cáo, cảnh báo cho người tiêu dùng những sản phẩm không 

bảo đảm an toàn. 

- Chuẩn bị sẵn sàng các phương án, lực lượng thường trực, phương tiện, vật 

tư, hóa chất, tập huấn cho lực lượng chuyên môn; kịp thời xử trí, can thiệp khi 

có sự cố về ATTP theo hướng dẫn tại Công văn số 3365/BCĐLN-KGVX ngày 

25/10/2016 của BCĐLN về ATTP tỉnh Bắc Giang về việc phòng, chống ngộ độc 

thực phẩm. 

6. Công tác báo cáo:  

6.1. Chế độ báo cáo định kỳ: Thực hiện báo cáo quý I, quý III, 6 tháng đầu 

năm, cả năm (04 báo cáo/ năm) theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP
(8)

, 

Quyết định số 845/QĐ-UBND
(9)

; Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND
 (10)

: 

a) Quy định thời gian chốt số liệu báo cáo: 

- Báo cáo định kỳ hằng quý: Tính từ ngày 15 của tháng trước kỳ báo cáo đến 

ngày 14 của tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo. 

- Báo cáo định kỳ 6 tháng đầu năm: Tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ 

báo cáo đến ngày 14 tháng 6 của kỳ báo cáo. 

- Báo cáo định kỳ hằng năm: Tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo 

đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo. 

b) Quy định về mẫu báo cáo: 

- Các đơn vị thành viên BCĐLN về ATTP cấp huyện, thành phố và cấp xã, 

phường, thị trấn: Tổng hợp báo cáo theo Mẫu 2-ATTP, Phụ lục 16 - Quyết định số 

845/QĐ-UBND. 

                                           
8
 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành 

chính nhà nước. 
9
 Quyết định số 845/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành danh mục 

báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu QLNN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 
10

 Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 11/9/2019 của UBND tỉnh ban hành quy định chế độ báo cáo định kỳ 

thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 
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- UBND xã, phường, thị trấn: Tổng hợp báo cáo theo Mẫu 1-ATTP, Phụ lục 16 

- Quyết định số 845/QĐ-UBND; kết quả chi tiết tổng hợp theo Biểu mẫu 1a-ATTP. 

- UBND huyện, thành phố: Tổng hợp báo cáo theo Mẫu 1-ATTP, Phụ lục 16 - 

Quyết định số 845/QĐ-UBND; kết quả chi tiết tổng hợp theo Biểu mẫu 1b-ATTP. 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: Tổng hợp theo đề cương báo cáo tại phụ lục 1. 

- Chi cục ATVSTP tổng hợp báo cáo kết quả của tuyến tỉnh theo Mẫu 1-

ATTP, Phụ lục 16 - Quyết định số 845/QĐ-UBND, kết quả chi tiết tổng hợp theo 

Biểu mẫu 1c-ATTP; tham mưu Sở Y tế, tổng hợp báo cáo kết quả của toàn tỉnh 

theo Mẫu 1-ATTP, Phụ lục 16 - Quyết định số 845/QĐ-UBND, kết quả chi tiết 

tổng hợp theo Biểu mẫu 1d-ATTP. 

c) Quy định về thời gian báo cáo: 

- Các đơn vị thành viên BCĐLN về ATTP huyện, thành phố; UBND xã 

phường, thị trấn: Gửi báo cáo về đơn vị thường trực BCĐLN về ATTP huyện, thành 

phố (Phòng Y tế) để tổng hợp chậm nhất vào ngày 16 của tháng cuối kỳ báo cáo. 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang tổng hợp kết quả, gửi báo 

cáo về Chi cục ATVSTP Bắc Giang (Email: chicucatvstp@bacgiang.gov.vn) 

chậm nhất vào ngày 16 của tháng cuối kỳ báo cáo. 

- UBND huyện, thành phố: Gửi báo cáo về Sở Y tế (gửi qua đơn vị tổng 

hợp: Chi cục ATVSTP, Email: chicucatvstp@bacgiang.gov.vn) chậm nhất vào 

ngày 18 của tháng cuối kỳ báo cáo. 

- Chi cục ATVSTP tổng hợp, tham mưu Sở Y tế báo cáo UBND tỉnh, Bộ Y 

tế, Cục ATTP chậm nhất vào ngày 20 của tháng cuối kỳ báo cáo. 

Trường hợp thời hạn gửi báo cáo định kỳ trùng vào ngày nghỉ hằng tuần 

hoặc ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật thì thời hạn gửi báo cáo định kỳ 

được tính vào ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ đó. 

6.2. Chế độ báo cáo trong các dịp cao điểm 

a) Báo cáo kết quả triển khai dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân 2020: 

Thực hiện theo Kế hoạch số 120/KH-SYT ngày 06/12/2019 của Sở Y tế. 

b) Báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động vì ATTP năm 2020:  

- UBND/BCĐLN về ATTP xã, phường, thị trấn; đơn vị thành viên BCĐLN 

về ATTP huyện, thành phố: Gửi báo cáo về đơn vị thường trực BCĐLN về 

ATTP huyện, thành phố (phòng y tế) trước ngày 19/5/2020. 

- UBND/ BCĐLN về ATTP huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở Y 

tế: Gửi báo cáo về Chi cục ATVSTP (Email: chicucatvstp@bacgiang.gov.vn) 

trước ngày 21/5/2020. 

- Chi cục ATVSTP tham mưu Sở Y tế báo cáo trước ngày 25/5/2020. 

c) Báo cáo kết quả triển khai Tết Trung thu năm 2020:  

- UBND xã, phường, thị trấn; đơn vị thành viên BCĐLN về ATTP huyện, 

thành phố: Gửi báo cáo về đơn vị thường trực BCĐLN về ATTP huyện, thành phố 

(phòng y tế) trước ngày 08/10/2020. 

mailto:chicucatvstp@bacgiang.gov.vn
mailto:chicucatvstp@bacgiang.gov.vn
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- UBND/ BCĐLN về ATTP huyện, thành phố; các đơn vị trực thuộc Sở Y tế: 

Gửi báo cáo về Chi cục ATVSTP trước ngày 13/10/2020. 

- Chi cục ATVSTP tham mưu Sở Y tế báo cáo trước ngày 17/10/2020. 

6.3. Chế độ báo cáo đột xuất hoặc báo cáo định kỳ hằng tháng: Theo quy 

định của UBND tỉnh và huyện, thành phố, của Sở Y tế. 

7. Kinh phí 

- Kinh phí Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số. 

- Đề nghị chính quyền các cấp hỗ trợ kinh phí để triển khai. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nghiệp vụ Y: Là đơn vị đầu mối tham mưu Giám đốc Sở Y tế: 

- Tham mưu, đề xuất UBND, BCĐLN về ATTP tỉnh chỉ đạo, điều hành, 

triển khai công tác QLNN về ATTP trên phạm vi toàn tỉnh; báo cáo kết quả thực 

hiện chỉ tiêu kế hoạch về ATTP giai đoạn đến năm 2020, kết quả thực hiện Chỉ 

thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ theo quy định. 

- Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động bảo đảm ATTP thường 

xuyên và trong các dịp cao điểm như: Thực hiện Đề án đổi mới công tác tuyên 

truyền về ATTP; tập huấn về ATTP; giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm; 

nhân rộng mô hình kinh doanh dịch vụ ăn uống bảo đảm ATTP; điều tra, đánh 

giá các chỉ tiêu về ATTP thuộc lĩnh vực ngành y tế… 

- Phối hợp với các đơn vị thành viên của MTTQ cấp tỉnh triển khai vận 

động và giám sát bảo đảm ATTP thuộc lĩnh vực quản lý của ngành y tế. 

- Chỉ đạo các bệnh viện, Trung tâm Y tế huyện, thành phố chấp hành đúng 

quy định về ATTP trong kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống và triển khai 

công tác dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện.  

- Định kỳ kiểm tra, giám sát các đơn vị trong ngành về triển khai công tác 

ATTP; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Quyết định số 845/QĐ-

UBND; Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND. 

2. Thanh tra Sở Y tế  

- Tham mưu Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo, triển khai công tác thanh tra, kiểm 

tra y tế theo kế hoạch năm 2020; chú trọng nâng cao hiệu quả công tác thanh tra 

y tế, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật theo quy định.   

- Triển khai lồng ghép việc thanh tra cơ sở hành nghề y, dược với thanh tra 

hoạt động kinh doanh, quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực 

phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng. 

3. Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân: Tham mưu Giám đốc Sở Y tế: 

- Chỉ đạo, hướng dẫn phòng y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng 

cùng cấp triển khai lồng ghép việc quản lý, kiểm tra cơ sở hành nghề y, dược ngoài 

công lập theo phân cấp tại Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND với quản lý, kiểm tra 

việc kinh doanh, quảng cáo thực phẩm chức năng/ thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực 

phẩm bổ sung, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, kinh doanh dịch vụ ăn 
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uống... theo phân cấp tại Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh quy 

định phân cấp và trách nhiệm QLNN về ATTP thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh 

Bắc Giang. 

- Triển khai kiểm tra theo kế hoạch đối với các doanh nghiệp hành nghề y, 

dược tư nhân cùng với kiểm tra hoạt động kinh doanh, quảng cáo thực phẩm, 

kinh doanh dịch vụ ăn uống. 

4. Phòng Kế hoạch Tài chính: Tham mưu Giám đốc Sở Y tế  

- Giao chỉ tiêu kế hoạch chuyên môn, cấp kinh phí triển khai công tác bảo 

đảm ATTP; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị triển khai có hiệu quả nguồn kinh phí 

đầu tư cho công tác bảo đảm ATTP. 

- Định kỳ kiểm tra, đánh giá, giám sát việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch 

chuyên môn, kinh phí theo quy định. 

5. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 

- Phối hợp với các phòng thuộc Sở Y tế tham mưu Giám đốc Sở chỉ đạo, triển 

khai nhiệm vụ của đơn vị thường trực BCĐLN về ATTP tỉnh; triển khai công tác 

ATTP thuộc trách nhiệm của ngành; tổ chức điều tra, đánh giá, báo cáo kết quả 

thực hiện chỉ tiêu kế hoạch của ngành về ATTP theo từng giai đoạn đến năm 

2020; báo cáo công tác QLNN về ATTP theo quy định. 

- Triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm (chỉ tiêu tại mục 3, 4, 5 phần 

II của Kế hoạch); tập huấn kiến thức về ATTP; nhân rộng mô hình “nhà hàng ăn 

uống”, “bếp ăn tập thể” bảo đảm ATTP; thực hiện giám sát mối nguy ô nhiễm 

thực phẩm; tổ chức điều tra, khắc phục sự cố về ATTP theo quy định; tiếp tục 

nghiên cứu, xây dựng mô hình điểm đối với các loại hình kinh doanh dịch vụ 

ăn uống khác như: Cơ sở chế biến suất ăn sẵn; căng tin; cửa hàng, quầy hàng 

kinh doanh thức ăn ngay, thực phẩm chín… 

- Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm chuyên ngành về ATTP 

theo kế hoạch; tăng cường kiểm tra, giám sát, chỉ đạo tuyến về ATTP đối với đơn 

vị y tế cơ sở; phối hợp với tổ chức đoàn thể triển khai tuyên truyền, giám sát ATTP 

đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống. 

- Bố trí kinh phí được cấp để triển khai các nhiệm vụ chuyên môn; cung 

cấp trang thiết bị, vật tư, hoá chất, test xét nghiệm cho các đơn vị y tế nhằm đáp 

ứng công tác kiểm tra, giám sát về ATTP. 

6. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

- Tham mưu Sở Y tế trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Đề án 

đổi mới công tác tuyên truyền về vệ sinh ATTP năm 2020, báo cáo kết quả triển 

khai Đề án của tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2018 - 2020. 

 - Tham mưu Sở Y tế chỉ đạo riển khai các chỉ tiêu kế hoạch năm (chỉ tiêu tại 

mục 1, 2 phần II của Kế hoạch); triển khai có hiệu quả Thông tư số 41/2018/TT-

BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước 

sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; tổ chức điều tra, đánh giá kiến thức, thực 
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hành đúng về ATTP đối với người quản lý, người sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng 

thực phẩm năm 2020 (thời gian hoàn thành trước ngày 30/11/2020). 

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng triển khai tuyên 

truyền kiến thức, pháp luật về ATTP; xây dựng tin, bài, hình ảnh về các hoạt 

động triển khai công tác bảo đảm ATTP của các đơn vị trong ngành và kịp thời 

đưa tin trên phương tiện thông tin đại chúng, Website của Sở Y tế; làm tốt 

nhiệm vụ là đầu mối thu thập tin, bài để cung cấp cho chuyên trang ATTP của 

BCĐLN về ATTP tỉnh theo quy định. 

- Tiếp tục nâng cao năng lực kiểm nghiệm thực phẩm của phòng thí nghiệm 

đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2005; tăng cường chỉ đạo tuyến, hỗ trợ vật tư, hoá 

chất xét nghiệm thực phẩm cho tuyến y tế cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, 

kiểm tra, giám sát ATTP. 

- Duy trì, củng cố chất lượng hoạt động của hệ thống giám sát dịch bệnh, sự 

cố về ATTP trong các cơ sở khám, điều trị bệnh và trong cộng đồng; chủ động, 

tích cực tham gia điều tra, khắc phục sự cố về ATTP. 

- Đình kỳ báo cáo kết quả triển khai các hoạt động truyền thông kiến thức về 

ATTP; kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm; kiểm tra, giám sát chất lượng nước 

sinh hoạt theo quy định 

7. Trung tâm Kiểm nghiệm 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác thanh tra, kiểm tra 

và chủ động giám sát chất lượng sản phẩm thực phẩm chức năng theo quy định. 

- Tiếp tục đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động của phòng kiểm nghiệm đạt 

chuẩn ISO/IEC 17025:2005 nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm soát chất lượng sản 

phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung được sản xuất, lưu thông trên 

thị trường tỉnh. 

8. Phòng Y tế các huyện, thành phố 

- Tham mưu UBND, BCĐLN về ATTP huyện, thành phố: 

+ Ban hành các văn bản và chỉ đạo, triển khai công tác QLNN về ATTP 

theo nội dung Kế hoạch số 261/KH-BCĐLN (lưu ý triển khai giao chỉ tiêu chi 

tiết cho các đơn vị chức năng và UBND xã, phường, thị trấn); phê duyệt kế 

hoạch kiểm tra về ATTP năm 2020; tổ chức điều tra, báo cáo kết quả thực hiện 

các chỉ về ATTP giai đoạn đến năm 2020 (thời gian hoàn thành trước ngày 

20/11/2020); tổ chức tổng kết năm 2020 gắn với đánh giá kết quả thực hiện chỉ 

tiêu kế hoạch về ATTP giai đoạn đến năm 2020; thực hiện chế độ thống kê, báo 

cáo đúng quy định (Lưu ý báo cáo định kỳ có gửi kèm theo biểu đánh giá tiến độ 

thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm theo phụ lục 2). 

+ Triển khai nhân rộng mô hình “nhà hàng ăn uống”, “bếp ăn tập thể” bảo 

đảm ATTP theo hướng dẫn tại Công văn số 2287/SYT-NVY ngày 31/12/2019 

của Sở Y tế Bắc Giang đối với cơ sở dịch vụ ăn uống thuộc trách nhiệm quản lý 

theo phân cấp. Mỗi huyện, thành phố triển khai ít nhất 03 mô hình bảo đảm 

ATTP (01 bếp ăn tập thể trường học, 01 bếp ăn tập thể doanh nghiệp và 01 nhà 

hàng ăn uống bảo đảm ATTP). 
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- Chủ trì, phối hợp với TTYT huyện, thành phố và các đơn vị liên quan: 

+ Triển khai thực hiện giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm; củng cố Đội 

truy xuất nguồn gốc thực phẩm, Đội điều tra và xử trí ngộ độc thực phẩm, tổ 

chức điều tra, khắc phục sự cố về ATTP theo quy định. 

+ Triển khai công tác quản lý, kiểm tra cơ sở thực phẩm theo phân cấp tại 

Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND và văn bản ủy quyền, phân công nhiệm vụ của 

UBND huyện, thành phố; Công văn số 1382/SYT-NVY ngày 08/8/2019 của Sở Y 

tế về triển khai Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND và cấp thủ tục hành chính về 

lĩnh vực ATTP; nghiêm túc triển khai quản lý, kiểm tra việc kinh doanh, quảng cáo 

thực phẩm chức năng/ thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung, thực phẩm 

tăng cường vi chất dinh dưỡng, kinh doanh dịch vụ ăn uống cùng với công tác quản 

lý, kiểm tra các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập theo quy định. 

+ Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về ATTP cho cán bộ làm 

công tác ATTP, cán bộ thôn (bản) và các tổ chức đoàn thể. 

9. Trung tâm y tế các huyện, thành phố 

- Phối hợp với phòng y tế và các đơn vị liên quan triển khai công tác 

QLNN về ATTP trên địa bàn theo chỉ đạo của tuyến trên và của địa phương. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, triển khai công tác 

truyền thông, tập huấn về ATTP, thực hiện các hoạt động phòng chống ngộ độc 

thực phẩm, thành lập, củng cố các đội cấp cứu cơ động, bố trí đủ vật tư, thuốc, 

nhân lực và sẵn sàng tham gia cấp cứu, điều trị người bệnh khi có các sự cố về 

ATTP xảy ra; kiểm tra, giám sát, chỉ đạo tuyến về ATTP đối với Trạm Y tế xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn và thực hiện tốt các nhiệm vụ quy định tại Thông 

tư số 37/2016/TT-BYT ngày 25/10/2016 của Bộ Y tế. 

- Triển khai quản lý chặt chẽ theo quy định của pháp luật đối với hoạt động 

kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống (căng tin, bếp ăn, nhà hàng 

ăn uống …) do đơn vị tự tổ chức hay đấu thầu, ký hợp đồng, thuê khoán; Thủ 

trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và pháp luật nếu để xảy 

ra vi phạm pháp luật về ATTP hoặc để xảy ra các sự cố về ATTP thuộc trách 

nhiệm quản lý của đơn vị. 

- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định. 

10. Các đơn vị khác trong ngành  

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về ATTP cho 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị trong các buổi họp cơ 

quan, hội nghị chuyên đề, ngày pháp luật; cung cấp ảnh, tin, bài tuyên truyền 

kiến thức về thiết chế dinh duỡng trong phòng ngừa, điều trị bệnh và các hoạt 

động bảo đảm ATTP của đơn vị cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để tổng 

hợp, biên soạn và gửi cho chuyên trang ATTP của BCĐLN về ATTP tỉnh đăng 

tải theo quy định. 

- Các bệnh viện, đơn vị có tổ chức kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (căng tin, bếp ăn, nhà hàng …) do bệnh viện, đơn vị tự tổ chức hay 

đấu thầu, ký hợp đồng, thuê khoán… với tổ chức, cá nhân khác phải chấp hành 



12 

 

đầy đủ quy định pháp luật về ATTP. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước 

Giám đốc Sở Y tế và pháp luật nếu để xảy ra vi phạm pháp luật về ATTP hoặc 

để xảy ra các sự cố về ATTP trong đơn vị, bệnh viện thuộc trách nhiệm quản lý. 

- Bệnh viện đa khoa tỉnh chủ động thành lập, củng cố các đội cấp cứu cơ 

động, bố trí đủ vật tư, thuốc, nhân lực và sẵn sàng tham gia cấp cứu, điều trị 

người bệnh khi có các sự cố về ATTP xảy ra./. 
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 - Sở Công Thương (P/hợp); 

 - BQL các KCN tỉnh (P/hợp) 

 - Các đơn vị trong ngành y tế; 

 - Phòng Y tế các huyện, thành phố; 
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 - Website Sở Y tế. 
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