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UBND TỈNH BẮC GIANG 

SỞ Y TẾ 
 
 

 
 

 

Số:         /SYT-NVY 
V/v điều tra, phân loại cơ sở thực phẩm; 

ước kết quả thực hiện năm 2019 và 

đăng ký chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       

                                                                                                                                                                                        
 

 

 
 

 

       

       Bắc Giang, ngày      tháng     năm 2019 

 

 

Kính gửi:  

 - Sở NN&PTNT, Sở Công Thương; 

 - Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP các huyện, thành phố; 

 - Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. 
 

Căn cứ Quyết định số 85/2016/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của UBND 

tỉnh ban hành phân công, phân cấp kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư 

nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy 

sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) thuộc phạm vi quản lý của ngành 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 

37/2017/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định phân 

cấp quản lý nhà nước (QLNN) về ATTP thuộc trách nhiệm quản lý của ngành 

công thương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND 

ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh quy định phân cấp và trách nhiệm QLNN về 

ATTP thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (Quyết định số 

15/2019/QĐ-UBND); Hướng dẫn số 3960/BCĐLN-KGVX ngày 09/12/2016 của 

BCĐLN về ATTP tỉnh về việc triển khai công tác QLNN về ATTP (Hướng dẫn 

số 3960/BCĐLN-KGVX); 

Thực hiện Thông báo số 196/TB-UBND ngày 15/7/2019 của UBND tỉnh 

Bắc Giang về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương tại Hội 

nghị kiểm điểm công tác QLNN về ATTP 6 tháng đầu năm 2019; triển khai 

nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2019. 

Để thuận lợi cho việc tổ chức triển khai quản lý cơ sở thực phẩm theo phân 

cấp và có cơ sở tham mưu, đề xuất việc giao chỉ tiêu kế hoạch đối với công tác 

QLNN về ATTP năm 2020. Sở Y tế đề nghị đồng chí Giám đốc Sở NN&PTNT, 

Sở Công Thương và Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành (BCĐLN) về ATTP các 

huyện, thành phố chỉ đạo triển khai nội dung sau: 

1. Đối với BCĐLN về ATTP huyện, thành phố  

- Tham mưu Chủ tịch UBND huyện, thành phố chỉ đạo đơn vị chức năng 

và UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn kịp thời quán triệt, triển khai Quyết 

định số 15/2019/QĐ-UBND.  

- Chỉ đạo triển khai và hoàn thành việc điều tra toàn bộ cơ sở thực phẩm 

trên địa bàn; tiến hành phân loại (A, B, C) và lập sổ theo dõi cơ sở thực phẩm 

thuộc thẩm quyền quản lý theo phân cấp; báo cáo kết quả điều tra cơ sở thực 

phẩm (theo Mẫu số 1). 
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Riêng việc quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dụng cụ, vật 

liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm quy định tại Phụ lục II 

ban hành kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP (được phân cấp theo quy định 

tại điểm c khoản 1 Điều 3 Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND). Trong khi chờ ý 

kiến chỉ đạo của Bộ Y tế (Sở Y tế xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 

1216/SYT-NVY ngày 09/7/2019), để tránh bỏ trống việc quản lý cơ sở thực phẩm 

trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế đề nghị các địa phương phối hợp triển khai quản lý 

như sau: 

+ UBND huyện, thành phố (hoặc đơn vị được UBND huyện, thành phố chỉ 

định quản lý cơ sở thực phẩm theo quy định tại Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND): Tiến hành điều tra, thống kê, phân loại (A, B, C), lập sổ theo dõi, kiểm 

tra theo quy định đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; dụng cụ, vật 

liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm quy định tại Phụ lục II 

ban hành kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP do UBND cấp huyện/thành 

phố cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, hợp tác xã. 

+ UBND xã, phường, thị trấn (hoặc đơn vị được UBND xã/ phường/ thị 

trấn chỉ định quản lý cơ sở thực phẩm theo quy định tại Quyết định số 

15/2019/QĐ-UBND): Tiến hành điều tra, thống kê, phân loại (A, B, C), lập sổ 

theo dõi, kiểm tra theo quy định đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm quy 

định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP thuộc diện 

không phải cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hợp tác xã; không thuộc 

diện phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP. 

- Đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch 8 tháng đầu năm 2019 (tính 

đến ngày 31/8/2019), ước kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và đăng 

ký chỉ tiêu kế hoạch thực hiện công tác QLNN về ATTP năm 2020 (theo Mẫu 

số 3). Lưu ý: Việc đăng ký chỉ tiêu kế hoạch thực hiện năm 2020 phải phù hợp 

với chỉ tiêu Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về ATTP và Kế hoạch phối 

hợp vận động, giám sát bảo đảm ATTP của địa phương đến năm 2020. 

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ về ATTP năm 2020 và trình người 

có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch theo quy định bảo đảm đúng thời gian (cấp 

xã xong trước ngày 01/11; cấp huyện, thành phố xong trước ngày 15/11). 

2. Sở NN&PTNT, Sở Công Thương, Chi cục ATVSTP 

- Sở NN&PTNT, Sở Công Thương: Triển khai và hoàn thành việc điều tra, 

phân loại (A, B, C) và lập sổ theo dõi cơ sở thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý 

theo phân cấp; báo cáo kết quả điều tra cơ sở thực phẩm (theo Mẫu số 2). 

- Chi cục ATVSTP: Triển khai điều tra, phân loại (A, B, C) và lập sổ theo 

dõi cơ sở thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý theo phân cấp tại Quyết định số 

15/2019/QĐ-UBND, Công văn số 1229/SYT-NVY ngày 11/7/2019 của Sở Y tế 

và lập sổ theo dõi, kiểm tra theo quy định đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực 

phẩm quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP 

do cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký 
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doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; báo cáo kết quả điều tra cơ sở 

thực phẩm (theo Mẫu số 2). 

- Đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch 8 tháng đầu năm 2019 (tính 

đến ngày 31/8/2019), ước kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và đăng 

ký chỉ tiêu kế hoạch thực hiện công tác QLNN về ATTP năm 2020 (theo Mẫu 

số 3); xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ về ATTP năm 2020 và 

trình người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch theo quy định trước ngày 01/12. 

Đề nghị Sở NN&PTNT, Sở Công Thương, UBND các huyện, thành phố 

gửi kết quả điều tra, phân loại cơ sở thực phẩm; kết quả thực hiện chỉ tiêu kế 

hoạch 8 tháng đầu năm 2019, ước kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 

và đăng ký chỉ tiêu kế hoạch thực hiện công tác QLNN về ATTP năm 2020 về 

Chi cục ATVSTP - Sở Y tế qua hòm thư: chicucatvstp@bacgiang.gov.vn trước 

ngày 10/9/2019 để tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh theo 

quy định./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Lưu: VT. 

Bản điện tử: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/cáo); 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- PYT, TTYT các huyện, TP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Văn Sinh 
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