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KẾ HOẠCH 

Triển khai mô hình bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2021 

 

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

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

lý nhà nước (QLNN) về an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2021. Sở Y tế xây 

dựng kế hoạch triển khai xây dựng mô hình điểm “Cơ sở chế biến suất ăn sẵn” và 

nhân rộng mô hình “Nhà hàng ăn uống”, “Bếp ăn tập thể” bảo đảm ATTP năm 

2021 (gọi chung là mô hình bảo đảm ATTP) như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Xây dựng mô hình điểm “Cơ sở chế biến suất ăn sẵn” bảo đảm ATTP để 

lượng giá việc chấp hành quy định pháp luật về ATTP của tổ chức, cá nhân và 

làm cơ sở nhân rộng mô hình ATTP trên địa bàn tỉnh. 

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

ATTP nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm chấp hành quy định pháp luật về điều 

kiện bảo đảm ATTP của các tổ chức, cá nhân, góp phần chủ động phòng ngừa 

các sự cố về ATTP. 

2. Yêu cầu 

- Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị chức năng trong ngành y tế, 

phòng Y tế huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân được chọn triển khai xây 

dựng, nhân rộng mô hình ATTP. 

- Thu thập, phân tích thông tin, đánh giá kết quả triển khai mô hình ATTP 

bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực. 

- Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ATTP 

và đẩy mạnh việc nhân rộng mô hình bảo đảm ATTP trong thời gian tiếp theo. 

 II. NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP TRIỂN KHAI 

1. Thời gian triển khai: Từ tháng 5/2021 đến tháng 12/2021 (Dự kiến tiến 

trình thời gian thực hiện tại Phụ lục 1) 

2. Địa điểm, đối tƣợng, số lƣợng mô hình ATTP: (Chi tiết tại Phụ lục 2) 
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- Xây dựng mô hình điểm “Cơ sở chế biến suất ăn sẵn” bảo đảm ATTP 

tại 04 tổ chức, cá nhân: 01 doanh nghiệp thuộc Chi cục ATVSTP tỉnh Bắc 

Giang quản lý; 01 hộ kinh doanh thuộc UBND thành phố Bắc Giang quản lý 

theo phân cấp và 01 doanh nghiệp, 01 hộ kinh doanh tương ứng làm đối chứng. 

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

ATTP tại 10 doanh nghiệp thuộc Chi cục ATVSTP quản lý theo phân cấp: 

+ Nhân rộng mô hình “Nhà hàng ăn uống” bảo đảm ATTP của 04 doanh 

nghiệp trên địa bàn thành phố Bắc Giang. 

+ Nhân rộng mô hình “Bếp ăn tập thể” trong doanh nghiệp bảo đảm ATTP 

của 06 doanh nghiệp trên địa bàn các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang. 

3. Nội dung triển khai 

- Xây dựng mô hình điểm “Cơ sở chế biến suất ăn sẵn” bảo đảm 

ATTP: 

+ Tiêu chí bảo đảm ATTP đối với mô hình điểm: (Chi tiết tại Phụ lục 

3). 

+ Nội dung, hình thức triển khai: (Chi tiết tại Phụ lục 4). 

- Nhân rộng mô hình “Nhà hàng ăn uống”; “Bếp ăn tập thể” trong doanh 

nghiệp bảo đảm ATTP: Triển khai thực hiện theo nội dung hướng dẫn tại Công 

văn số 2287/SYT-NVY ngày 31/12/2019 của Sở Y tế Bắc Giang về việc hướng 

dẫn triển khai nhân rộng mô hình “Nhà hàng ăn uống”, “Bếp ăn tập thể” bảo 

đảm ATTP (Trừ nội dung điều tra, đánh giá kiến thức về ATTP trước, sau triển 

khai nhân rộng mô hình bảo đảm ATTP). 

4. Kinh phí: Sử dụng kinh phí đối ứng Dự án an toàn thực phẩm (Dự án 4) 

cấp cho Chi cục ATVSTP năm 2021; Tổng kinh phí: 149.140.000 đồng. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế: Tham mưu Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo, 

triển khai kế hoạch này; Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai nhân rộng 

mô hình “Nhà hàng ăn uống”, “Bếp ăn tập thể” bảo đảm ATTP của các huyện, 

thành phố; Tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện và hướng dẫn triển khai 

nhân rộng mô hình “Cơ sở chế biến suất ăn sẵn” bảo đảm ATTP. 

2. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 

- Phối hợp với phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế, tham mưu Giám đốc Sở chỉ 

đạo triển khai kế hoạch này; Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai nhân 

rộng mô hình ATTP của các huyện, thành phố. 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng thuộc Ban Quản lý các khu 

công nghiệp tỉnh, phòng y tế thành phố Bắc Giang, các đơn vị liên quan và các 
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tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống được chọn triển khai xây dựng mô 

hình điểm/ nhân rộng mô hình bảo đảm ATTP/ làm đối chứng để triển khai các 

nội dung của Kế hoạch này. 

- Tổ chức tập huấn, điều tra, thu thập thông tin, giám sát, hướng dẫn, đánh 

giá kết quả triển khai mô hình bảo đảm ATTP; Dự thảo báo cáo kết quả triển khai 

mô hình ATTP năm 2021 và tham mưu Sở Y tế hướng dẫn nhân rộng mô hình 

bảo đảm ATTP. 

- Bố trí kinh phí được cấp để hỗ trợ vật tư, dụng cụ, biểu mẫu, tuyên 

truyền... (Chi tiết tại Phụ lục 5) cho tổ chức, cá nhân thực hiện mô hình bảo 

đảm ATTP và triển khai các hoạt động chuyên môn theo quy định. 

3. Phòng y tế thành phố Bắc Giang  

- Phối hợp với Chi cục ATVSTP triển khai các hoạt động xây dựng mô 

hình điểm “Cơ sở chế biến suất ăn sẵn” bảo đảm ATTP đối với hộ kinh doanh 

được chọn làm điểm và làm đối chứng thuộc UBND thành phố Bắc Giang quản 

lý theo phân cấp. 

- Tham mưu, đề xuất với UBND thành phố Bắc Giang chỉ đạo, vận động hộ 

kinh doanh được chọn xây dựng mô hình điểm chủ động đầu tư, chấp hành đầy 

đủ các tiêu chí bảo đảm ATTP theo quy định pháp luật, hoàn thiện các tiêu chí 

xây dựng mô hình điểm về ATTP; Hướng dẫn các hộ kinh doanh nhân rộng mô 

hình bảo đảm ATTP để góp phần chủ động phòng ngừa các sự cố về ATTP. 

4. Trung tâm y tế thành phố Bắc Giang 

- Phối hợp với Chi cục ATVSTP, phòng y tế thành phố Bắc Giang để triển 

khai kế hoạch này. 

- Cử cán bộ tham gia các Tổ chuyên môn do Chi cục ATVSTP chủ trì để 

triển khai việc hướng dẫn, điều tra thu thập thông tin, giám sát, lấy mẫu thực 

phẩm, đánh giá kết quả thực hiện đối với các tổ chức, cá nhân được chọn xây 

dựng mô hình điểm, nhân rộng mô hình bảo đảm ATTP trên địa bàn. 

5. Các tổ chức, cá nhân triển khai mô hình bảo đảm ATTP 

- Phối hợp chặt chẽ với Chi cục ATVSTP và các đơn vị chức năng trong 

quá trình triển khai xây dựng mô hình điểm, nhân rộng mô hình bảo đảm ATTP 

theo nội dung Kế hoạch này. 

- Chủ động đầu tư nguồn lực để cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết 

bị, chấp hành đầy đủ các điều kiện bảo đảm ATTP theo quy định của pháp luật 

nhằm đạt các tiêu chí của mô hình bảo đảm ATTP; Nâng cao trách nhiệm và ý 

thức thực hành đúng về ATTP; Duy trì tốt các tiêu chí của mô hình bảo đảm 

ATTP sau khi được đơn vị chức năng đánh giá, công nhận. 
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- Định kỳ tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, thực hành đúng về 

ATTP cho người quản lý, người trực tiếp chế biến, kinh doanh thực phẩm; 

Thành lập và duy trì Tổ giám sát ATTP; Chủ động triển khai các biện pháp 

phòng ngừa các sự cố về ATTP. 

6. Đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh  

- Chỉ đạo phòng chức năng và các doanh nghiệp có bếp ăn tập thể phối hợp 

chặt chẽ với Chi cục ATVSTP để triển khai Kế hoạch này; Triển khai tập huấn 

kiến thức về ATTP và giám sát, hướng dẫn thực hành bảo đảm ATTP đối với 

các doanh nghiệp có tổ chức bếp ăn tập thể/ mua suất ăn sẵn phục vụ bữa ăn ca 

cho người lao động. 

- Hướng dẫn, vận động các doanh nghiệp có tổ chức bếp ăn tập thể/ cơ sở 

chế biến suất ăn sẵn trong các khu công nghiệp tỉnh chủ động đầu tư nguồn lực, 

chấp hành đầy đủ điều kiện bảo đảm ATTP theo quy định của pháp luật và tiêu 

chí của mô hình ATTP, xây dựng phương án và chủ động áp dụng các biện pháp 

phòng ngừa các sự cố về ATTP. 

7. Đề nghị UBND thành phố Bắc Giang: Quan tâm, chỉ đạo phòng y tế và 

các đơn vị chức năng, các hộ kinh doanh được chọn xây dựng mô hình điểm, làm 

đối chứng trên địa bàn phối hợp với các đơn vị thuộc Sở Y tế trong quá trình triển 

khai mô hình bảo đảm ATTP theo nội dung Kế hoạch này./. 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/cáo); 

- BQL các KCN tỉnh (P/hợp); 

- UBND TP. Bắc Giang (P/hợp); 

- Chi cục ATVSTP; 

- PYT, TTYT TP. Bắc Giang; 

- Các tổ chức, cá nhân triển khai mô hình ATTP; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐÔC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hƣơng 
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