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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 2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

                Bắc Giang, ngày     tháng    năm 2021 

 

 
 

 

 
 

 

  

 Kính gửi:  

 

 

- Các đơn vị trong ngành; 

- Phòng Y tế các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện Công văn số 1170/BCĐLN-KGVX ngày 24/3/2021 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 2021. Để triển khai 

Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021 với chủ đề “Đảm bảo ATTP, 

phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tình hình bình thường mới”, Sở Y tế 

yêu cầu các đơn vị triển khai các nhiệm vụ sau: 

1. Nhiệm vụ chung 

1.1. Công tác chỉ đạo 

- Tiếp tục chỉ đạo, triển khai hiệu qu  Kế hoạch số 32/KH-SYT ngày 

22/02/2021 triển khai công tác đ m b o ATTP của ngành y tế năm 2021; t p 

trung chỉ đạo việc ph n b  th i gian triển khai các hoạt động để b o đ m tiến 

độ thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về ATTP đã được giao năm 2021. 

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

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

ATTP cho các cơ sở thực phẩm thuộc đối tượng qu n l . 

- Triển khai Công văn số 594/SYT-TTr ngày 22/3/2021 của Sở Y tế về 

tăng cư ng thanh tra, kiểm tra thực hiện trong Tháng hành động vì ATTP năm 

2021; duy trì công khai đư ng d y n ng về ATTP theo quy định. 

- T  ch c triển khai chiến dịch truyền thông ph  biến pháp lu t, kiến 

th c thực hành đ ng về ATTP t  ngày 05/4/2021 đến ngày 15/5/2021 trên các 

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

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

ch c nh m n ng cao   th c trách nhiệm của tiêu d ng, ngư i s n  u t, kinh 

doanh thực phẩm; kết hợp với tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; kịp 

th i biểu dương các t  ch c, cá nh n tích cực tham gia các hoạt động b o đ m 

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

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

qu ng cáo, Lu t phòng chống tác hại của rượu bia, 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 dẫn b o đ m an toàn điều kiện vệ sinh cơ sở, 
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trang thiết bị, dụng cụ sơ chế, chế biến thực phẩm; vệ sinh cá nh n trong việc 

phòng ng a ô nhiễm thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; ph  biến 

kiến th c, tăng cư ng trách nhiệm trong s n  u t, kinh doanh thực phẩm theo 

quy định của pháp lu t; ph  biến, v n động ngư i tiêu d ng lựa chọn và sử dụng 

thực phẩm b o đ m an toàn, n i không với thực phẩm gi , thực phẩm kém ch t 

lượng; hiểu đ ng, d ng đ ng thực phẩm b o vệ s c khỏe; tuyên truyền để ngư i 

tiêu d ng c  th i quen t  chối các cơ sở s n  u t, kinh doanh thực phẩm không 

đ m b o an toàn thực phẩm; không tiêu thụ những thực phẩm không rõ nguồn gốc, 

thực phẩm gi , thực phẩm kém ch t lượng, không an toàn hoặc c  d u hiệu ôi 

thiu, mốc, hỏng; tác hại của việc sử dụng rượu, đặc biệt là rượu pha b ng h a ch t, 

cồn công nghiệp, rượu c  ch a hàm lượng methanol 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 biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền, qu ng bá s n phẩm 

địa phương, chương trình mỗi  ã một s n phẩm. 

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

 u t, kinh doanh thuộc trách nhiệm qu n l  làm ít nh t 01 băng rôn với nội dung 

thông điệp của Tháng hành động để treo tại c ng cơ quan, doanh nghiệp và các 

khu vực dễ quan sát trong th i gian diễn ra Tháng hành động (P     c       i   

   ng  i p g i   m    o). 

- Tuyên truyền, hướng dẫn, giám sát tuyến dưới, các cơ sở thực phẩm 

trong quá trình t  ch c thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, phòng 

ng a dịch bệnh đư ng tiêu h a và sự cố về ATTP. 

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

ngành về ATTP t  ngày 15/4/2021 đến ngày 15/5/2021 đối với các cơ sở thực 

phẩm thuộc ngành y tế qu n l ; kiên quyết  ử l  và công khai các t  ch c, các 

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

doanh dịch vụ ăn uống; cơ sở s n  u t, kinh doanh thực phẩm, dụng cụ bao g i 

ch a đựng thực phẩm. 

- Chuẩn bị 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. 

- Chế độ báo cáo: Thực hiện theo Công văn số 2416/SYT-NVY ngày 

24/11/2020 của Sở Y tế về việc thực hiện chế độ báo cáo về ATTP theo Quyết 

định số 3057/QĐ-BYT ngày 15/7/2020 của Bộ Y tế. 

2. Nhiệm vụ cụ thể 

2.1. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 

- Tham mưu Sở Y tế chỉ đạo triển khai theo các nội dung của c p trên; triển 

khai t p hu n bồi dư ng, kiến th c chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng làm công 

tác ATTP, kiến th c về ATTP cho các cơ sở thực phẩm thuộc đối tượng qu n l . 

- Triển khai thanh tra, kiểm tra, h u kiểm về ATTP theo kế hoạch được 

UBND tỉnh phê duyệt. 
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- T ng hợp báo cáo theo quy định. 

2.2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

- Triển khai  ét nghiệm thực phẩm theo ph n tuyến kỹ thu t; cử cán bộ 

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

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

kiến th c, pháp lu t về ATTP; t  ch c l y tin, bài, hình  nh về hoạt động triển 

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 

Website của Sở Y tế và của đơn vị. 

- Tăng cư ng chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống dịch tại các tuyến; 

chuẩn bị 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 b o 

ATTP trong Tháng hành động vì ATTP năm 2021 theo hướng dẫn tại Công 

văn số 1170/BCĐLN-KGVX ngày 24/3/2021 của BCĐLN về ATTP tỉnh; t  

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

công tác đ m b 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 

theo ph n c p qu n l ; đẩy nhanh tiến độ thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm; kiên 

quyết  ử l  và công khai các t  ch c, cá nh n vi phạm về ATTP theo quy định. 

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

chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch. 

- T ng hợp báo cáo theo quy định. 

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 bàn theo ph n c p 

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

theo quy định. 

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

theo quy định. 

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

theo ph n tuyến kỹ thu t; bố trí đủ thuốc, v t tư, nh n lực, phương tiện để s n 

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

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

- Tăng cư ng qu n l , kiểm soát chặt chẽ theo quy định của pháp lu t đối 

với các hoạt động kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống (căng tin, 
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bếp ăn, nhà hàng ăn uống ) do đơn vị tự t  ch c hay đ u thầu, k  hợp đồng, 

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 l  của đơn vị. 

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

của đơn vị trong th i gian diễn ra Tháng hành động và kiến th c về dinh dư ng 

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

Chuyên trang ATTP của tỉnh theo quy định. 

- T ng hợp kết qu  thực hiện của Trung t m gửi về Phòng Y tế để t ng 

hợp, báo cáo theo quy định. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn 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 2021. 

2.5. Các đơn vị khác trong ngành 

- Tăng cư ng tuyên truyền, giáo dục kiến th c, pháp lu t, thực hành đ ng 

về ATTP cho cán bộ, công ch c, viên ch c và ngư i lao động trong đơn vị. 

- Tăng cư ng qu n l , kiểm soát chặt chẽ theo quy định của pháp lu t đối 

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

bếp ăn, nhà hàng ăn uống ) do đơn vị tự t  ch c hay đ u thầu, k  hợp đồng, 

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 l  của đơn vị. 

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

của đơn vị trong th i gian diễn ra Tháng hành động và kiến th c về dinh dư ng 

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

và Chuyên trang ATTP của tỉnh theo quy định. 

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

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

thực phẩm, dịch bệnh   y ra và hỗ trợ cho tuyến dưới. 

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị căn c  ch c năng, nhiệm vụ được giao 

triển khai các nội dung trên; báo cáo kết qu  thực hiện gửi về Chi cục An toàn 

vệ sinh thực phẩm (email: chicucatvstp@bacgiang.gov.vn) chậm nhất là ngày 

25/5/2021 để t ng hợp, báo cáo theo quy định./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

 - UBND tỉnh (B/cáo); 

 - Cục ATTP (B/cáo); 

 - Ban Qu n l  các KCN (P/hợp); 

 - Sở Giáo dục và Đào tạo (P/hợp); 

 - UBND các huyện, TP (P/hợp); 

 - Lãnh đạo Sở; 

 - Thanh tra Sở. 

- Lưu: VT, NVY.                              

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hương 

mailto:chicucatvstp@bacgiang.gov.vn
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P     c: 

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

 ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM THÁNG HÀNH  ĐỘNG NĂM 2021 

 

1. Nhiệt liệt hưởng  ng  Tháng hành động vì an toàn thực phẩm  năm 2021. 

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

phẩm Việt Nam.  

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

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

4. Kiên quyết  ử l  nghiêm các trư ng hợp v n chuyển, kinh doanh, sử 

dụng thực phẩm không an toàn.  

5. Tăng cư ng  ng dụng công nghệ cao, ưu tiên phát triển các v ng 

chuyên canh, hướng tới việc áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn như thực 

phẩm  u t khẩu. 

6. Không qu ng cáo thực phẩm b o vệ s c khỏe g y hiểu nhầm là thuốc. 

7. Vì s c khỏe ngư i tiêu d ng, tuyệt đối không sử dụng h a ch t, kháng 

sinh ngoài danh mục, ch t c m trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy s n. 

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

ngoài danh mục cho phép trong s n  u t, chế biến thực phẩm. 

9. Lựa chọn thực phẩm rõ nguồn gốc  u t    cho bữa ăn an toàn. 

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

 uyên b ng  à phòng. 

11. Quyền cơ b n của con ngư i là được tiếp c n thực phẩm an toàn. 

12. Tăng cư ng công tác b o đ m an toàn thực phẩm tại chợ là b o vệ 

ngư i tiêu d ng và phát triển hoạt động kinh doanh của các hộ kinh doanh thực 

phẩm tại chợ. 

13. Đẩy mạnh công tác b o đ m an toàn thực phẩm tại chợ. 

14. B o đ m an toàn thực phẩm tại chợ là lợi ích của các hộ kinh doanh 

thực phẩm. 

15. B o đ m an toàn thực phẩm tại chợ là trách nhiệm của các hộ kinh 

doanh thực phẩm trong chợ và t  ch c qu n l  chợ. 
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