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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 2021 
 

KẾ HOẠCH 

Triển khai giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm  

của ngành y tế tỉnh Bắc Giang năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 317/KH-BCĐLN ngày 24/01/2021 của Ban chỉ đạo 

liên ngành về an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh về việc triển khai công tác quản lý 

nhà nước về ATTP tỉnh Bắc Giang năm 2021. 

Căn cứ Công 461/ATTP-NĐTT ngày 22/3/2021 của Cục ATTP về việc 

giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm năm 2021. 

 Sở Y tế xây dựng kế hoạch triển khai giám sát mối nguy ô nhiễm thực 

phẩm của ngành y tế năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Giám sát chủ động đối với một số nhóm thực phẩm được sử dụng phổ biến 

hàng ngày tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; kinh doanh dịch vụ ăn 

uống và thức ăn đường phố trên địa bàn tỉnh để có căn cứ đưa ra dự báo, khuyến 

cáo người tiêu dùng thực phẩm. 

2. Yêu cầu 

- Triển khai đảm bảo khách quan, đúng quy trình, kỹ thuật chuyên môn; kịp 

thời kiểm tra, giám sát, truy suất nguồn gốc thực phẩm không bảo đảm an toàn 

theo quy định. 

- Triển khai theo hướng dẫn của tuyến trên, gắn với giám sát chủ động căn 

nguyên chủ yếu gây ra các vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh. 

- Thông qua kết quả giám sát, đề xuất các giải pháp tăng cường công tác 

quản lý nhà nước về ATTP. 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI  

1. Thời gian thực hiện 

Tổ chức lấy mẫu chia làm 02 đợt/năm, dự kiến thực hiện trong tháng 7 và 

tháng 9 năm 2021 (giao Chi cục ATVSTP xây dựng thời gian cụ thể và phối hợp 

với các đơn vị liên quan triển khai, thực hiện). 

2. Địa điểm giám sát 

Tiến hành chọn có chủ đích 05 huyện, thành phố gồm: TP Bắc Giang, Việt 

Yên, Hiệp Hòa, Lạng Giang và Yên Dũng để tiến hành lấy mẫu giám sát mối 

nguy ô nhiễm thực phẩm đối với các nhóm thực phẩm trong cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố 

và các chợ trên địa bàn. 
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3. Đối tượng, số lượng mẫu, chỉ tiêu giám sát: (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm) 

3.1. Đối tượng nhóm thực phẩm giám sát 

- Thịt chế biến sẵn ăn ngay (thịt luộc, kho, xào, rang…); 

- Sản phẩm chế biến từ thịt ăn ngay (Giò, chả thịt lợn/thịt bò…); 

- Sản phẩm bột và tinh bột chế biến sẵn (Bún ướt, bánh phở, bánh cuốn…); 

- Nước uống đóng chai; 

- Nước đá dùng liền. 

3.2. Số lượng mẫu và chỉ tiêu kiểm nghiệm 

- Dự kiến khoảng 145 mẫu. 

- Tổng số chỉ tiêu kiểm nghiệm 345 chỉ tiêu. 

(Giao Chi cục ATVSTP căn cứ đơn giá kiểm nghiệm và tình hình sự cố về 

ATTP xảy ra trong năm để điều chỉnh số mẫu, loại mẫu, số chỉ tiêu giám sát cho 

phù hợp với nguồn kinh phí được cấp năm 2021). 

3.3. Chỉ tiêu kiểm nghiệm 

Chỉ tiêu vi sinh: Vi khuẩn E.coli (Escherichia coli); vi khuẩn Tụ cầu vàng 

(Staphylococcus aureus); vi khuẩn Coliforms; Trực khuẩn mủ xanh (Pse. 

Aeruginosa); Streptococe faecal... 

4. Phương pháp tiến hành  

- Đơn vị chủ trì triển khai giám sát mối nguy ô nhiễm chủ động thành lập 

các Tổ chuyên môn để lấy mẫu giám sát theo kế hoạch năm. 

- Chọn địa điểm, đối tượng và lấy mẫu thực phẩm: 

+ Lựa chọn 01 cơ sở thực phẩm đầu tiên trên địa bàn được chọn chủ đích 

để lấy mẫu, sau đó tiến hành lấy mẫu tại các cơ sở thực phẩm liền kề theo hình 

thức vết dầu loang cho đến khi đủ số lượng mẫu theo kế hoạch. 

+ Tiến hành lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển và giao nhận mẫu thực phẩm đảm 

bảo đúng quy trình kỹ thuật chuyên môn; mẫu sản phẩm thực phẩm lấy giám sát có 

nguồn gốc rõ ràng, cần ghi đủ các thông tin trong biên bản lấy mẫu theo quy định 

tại Thông tư số 14/2011/TT-BYT ngày 01/4/20111 của Bộ Y tế; thực hiện ghi chép 

biên bản lấy, bàn giao mẫu bảo đảm đủ thông tin cần thiết để thuận lợi cho việc 

đánh giá chất lượng sản phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cơ sở kinh doanh 

thức ăn đường phố cho đến khi đủ số lượng, số loại mẫu theo kế hoạch. 

- Kiểm nghiệm mẫu: Mẫu thực phẩm được kiểm nghiệm tại phòng kiểm 

nghiệm thực phẩm được chỉ định đạt yêu cầu theo quy định của pháp luật. 

- Xử lý kết quả kiểm nghiệm mẫu:  

+ Đơn vị chủ trì triển khai giám sát mối nguy ô nhiễm tiến hành tổng hợp, 

phân tích kết quả kiểm nghiệm mẫu; kịp thời đề xuất với cơ quan có thẩm quyền 

để cảnh báo, khuyến cáo về ATTP cho người tiêu dùng (nếu có).  

+ Thông báo bằng văn bản về kết quả giám sát cho phòng Y tế huyện, 

thành phố được chọn là địa điểm lấy mẫu để tổ chức quản lý, kiểm soát theo 

phân cấp; tổ chức kiểm tra, giám sát điều kiện ATTP, truy suất nguồn gốc thực 
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phẩm không bảo đảm an toàn theo quy định; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân 

vi phạm về ATTP theo quy định pháp luật. 

+ Đối với các sản phẩm có kết quả kiểm nghiệm mẫu không đạt của cơ sở 

chịu trách nhiệm về sản phẩm thuộc địa bàn các tỉnh/ thành phố khác; tham 

mưu, đề xuất với Sở Y tế thông báo cho Ban Quản lý ATTP/ Sở Y tế tỉnh, thành 

phố để chỉ đạo giám sát và xử lý theo quy định. 

5. Kinh phí 

Sử dụng nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số năm 2021 

cấp cho Chi cục ATVSTP; tổng kinh phí: 50.150.000 đồng. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm  

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch 

này; tiến hành lấy mẫu thực phẩm; kiểm nghiệm mẫu thực phẩm và kiểm tra, 

giám sát điều kiện ATTP, truy suất nguồn gốc đối với các cơ sở thực phẩm 

thuộc thẩm quyền quản lý theo phân cấp có sản phẩm thực phẩm kiểm nghiệm 

không đạt yêu cầu; xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm về ATTP theo quy định 

pháp luật; tham mưu Sở Y tế thông báo cho Ban Quản lý ATTP/Sở Y tế tỉnh, 

thành phố đối với các sản phẩm của các cơ sở đóng trên địa bàn các tỉnh, thành 

phố có kết quả kiểm nghiệm không đạt yêu cầu. 

- Bố trí kinh phí được cấp, lựa chọn đơn vị kiểm nghiệm đáp ứng các yêu 

cầu về năng lực theo quy định để triển khai hoạt động giám sát mối nguy theo kế 

hoạch, thanh quyết toán kinh phí theo quy định tài chính hiện hành. 

- Căn cứ tình hình khắc phục sự cố về ATTP (nếu có) trên địa bàn tỉnh 

trong năm 2021 để chủ động điều chỉnh số mẫu, loại mẫu, số chỉ tiêu giám sát 

cho phù hợp với nguồn kinh phí được cấp. 

- Thông báo kết quả giám sát cho phòng Y tế huyện, thành phố được chọn 

là địa điểm lấy mẫu để chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai 

quản lý, kiểm tra, giám sát điều kiện ATTP, truy suất nguồn gốc đối với các cơ 

sở thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý theo phân cấp có sản phẩm thực phẩm 

kiểm nghiệm không đạt yêu cầu theo quy định.  

- Tổng hợp kết quả và báo cáo định kỳ gửi về Cục ATTP theo quy định; 

tham mưu Sở Y tế báo cáo kết quả thực hiện năm 2021 và triển khai cảnh báo, 

khuyến cáo về ATTP cho người tiêu dùng (nếu có). 

2. Trung tâm Y tế huyện các huyện, thành phố 

- Phối hợp với Chi cục ATVSTP triển khai kế hoạch này; cử cán bộ tham 

gia Tổ chuyên môn để trực tiếp lấy mẫu khi triển khai giám sát mối nguy ô 

nhiễm thực phẩm trên địa bàn.  

- Phối hợp với phòng Y tế triển khai quản lý, kiểm tra, giám sát điều kiện 

ATTP, truy suất nguồn gốc thực phẩm theo quy định.  

- Chủ trì, phối hợp với đơn vị chức năng triển khai điều tra, lấy mẫu kiểm 

nghiệm xác định căn nguyên và khắc phục sự cố về ATTP xảy ra trên địa bàn. 
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3. Phòng Y tế huyện các huyện, thành phố  

- Phối hợp với Chi cục ATVSTP triển khai kế hoạch này. 

- Tham mưu với UBND/Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP huyện, thành 

phố chỉ đạo đơn vị chức năng cùng cấp (phòng NN&PTNT, phòng Kinh tế hạ 

tầng/ phòng Kinh tế...), UBND xã, phường, thị trấn triển khai quản lý, kiểm tra, 

giám sát điều kiện ATTP, truy suất nguồn gốc đối với các chợ, cơ sở thực phẩm 

thuộc quyền quản lý theo phân cấp có sản phẩm thực phẩm kiểm nghiệm không 

đạt yêu cầu theo quy định. 

 - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai quản lý, kiểm tra, 

giám sát điều kiện ATTP, truy suất nguồn gốc đối với các cơ sở thực phẩm trên 

địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý theo phân cấp có sản phẩm thực phẩm kiểm 

nghiệm không đạt yêu cầu theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Cục ATTP; 

- Sở NN&PTNT; 

- Sở Công Thương;          (P/hợp) 

- UBND các huyện, TP; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Chi cục ATVSTP; 

- PYT, TTYT các huyện, TP; 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hương 
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DỰ KIẾN 

Địa điểm, số lượng, số chỉ tiêu giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm năm 2021 
(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-SYT ngày      /     /2021 của Sở Y tế Bắc Giang) 

 

TT 
Tên loại 

thực phẩm 

Tên chỉ tiêu 

kiểm nghiệm 

Địa điểm/ số mẫu/ số chỉ tiêu kiểm nghiệm 

Hiệp Hòa Việt Yên Yên Dũng Lạng Giang TP Bắc Giang Cộng 

Số 

mẫu 

Số chỉ 

tiêu 

Số 

mẫu 

Số chỉ 

tiêu 

Số 

mẫu 

Số chỉ 

tiêu 

Số 

mẫu 

Số chỉ 

tiêu 

Số 

mẫu 

Số chỉ 

tiêu 

Số 

mẫu 

Số chỉ 

tiêu 

1 
Thịt chế biến ăn 

ngay 

E.coli  
06 

6 
06 

6 
06 

6 
06 

6 
06 

6 
30 

30 

S.aureus 6 6 6 6 6 30 

2 Nước đá dùng liền 

E.coli  

06 

6 

06 

6 

06 

6 

06 

6 

06 

6 

30 

30 

Streptococe faecal 6 6 6 6 6 30 

Pse. Aeruginosa 6 6 6 6 6 30 

3 
Bún ướt, bánh phở, 

bánh cuốn… 

E.coli  
06 

6 
06 

6 
06 

6 
06 

6 
06 

6 
30 

30 

Coliforms 6 6 6 6 6 30 

4 
Giò/chả thịt lợn 

hoặc bò 

E.coli  
06 

6 
06 

6 
06 

6 
06 

6 
06 

6 
30 

30 

S.aureus 6 6 6 6 6 30 

5 
Nước uống đóng 

chai 

E.coli  

05 

5 

05 

5 

05 

5 

05 

5 

05 

5 

25 

25 

Streptococe faecal 5 5 5 5 5 25 

Pse. Aeruginosa 5 5 5 5 5 25 

 Tổng  29 69 29 69 29 69 29 69 29 69 145   345 
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