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KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm 

trong phòng, chống dịch Covid-19 

 

Căn cứ Quyết định số 2203/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo 

Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (BCĐ Quốc gia) về việc ban hành Hướng 

dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại hộ gia đình 

(Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG); Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG ngày 

28/5/2020 của BCĐ Quốc gia về việc ban hành Hướng dẫn phòng, chống và 

đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, 

chợ, nhà hàng (Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG);  

Thực hiện Công văn số 2373/UBND-KTTH ngày 24/5/2021 của UBND 

tỉnh Bắc Giang về việc tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn 

khu cách ly tâp trung. 

Để tăng cường triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) 

trong các cơ sở cách ly tập trung, cơ sở điều trị Covid-19, cơ sở kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (sau đây gọi chung là “cơ sở ăn uống”) trên địa bàn tỉnh. Sở Y tế 

xây dựng kế hoạch triển khai công tác bảo đảm ATTP như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tăng cường triển khai các biện pháp bảo đảm ATTP nhằm chủ động kiểm 

soát quá trình chế biến thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phầm và các bệnh 

truyền qua thực phẩm (các sự cố về ATTP) tại các cơ sở ăn uống trong phòng, 

chống dịch Covid-19. 

2. Yêu cầu 

- Có sự phối hợp chặt chẽ giữa UBND cấp huyện, xã và đơn vị quân đội, y 

tế, cơ sở ăn uống trong triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 gắn với 

việc bảo đảm ATTP phục vụ người bệnh, người phải cách ly y tế, khách hàng, 

người lao động, lực lượng phục vụ... tại các cơ sở ăn uống. 

- Tăng cường giám sát thực hành đúng về ATTP trong quá trình chế biến, 

bảo quản, vận chuyển và phục vụ ăn uống; Chủ động xây dựng phương án, chuẩn 

bị các nguồn lực và sẵn sàng ứng phó kịp thời khi có các sự cố về ATTP xảy ra. 
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- Thực hiện việc ddanhs giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại các cơ sở ăn 

uống bảo đảm khách quan, chính xác; Kịp thời đề xuất, áp dụng các biện pháp 

thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tế. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN  

1. Công tác tuyên truyền 

Tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, pháp luật, thực hành đúng về ATTP 

gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tập trung tuyên truyền, phổ biến, 

hướng dẫn các đối tượng trong cơ sở ăn uống: 

- Các quy định của pháp luật về bảo đảm ATTP. 

- Kiến thức, thực hành về lựa chọn, sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm 

an toàn; Tuyệt đối không sử dụng các nguyên liệu thực phẩm, sản phẩm thực 

phẩm bị ôi thiu, mốc, không rõ nguồn gốc, quá hạn sử dụng. 

- Thực hiện ăn chín, uống chín, ăn uống hợp vệ sinh bảo đảm ATTP; Sử 

dụng nước để ăn uống, chế biến thực phẩm phải bảo đảm chất lượng theo quy 

định; Thực hành tốt việc rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. 

- Thực hành tốt nội dung “05 chìa khóa để có thực phẩm an toàn” và “10 

lời khuyên vàng trong chế biến thực phẩm an toàn”. 

- Thực hiện các biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh 

truyền qua thực phẩm, khi có các biểu hiện mắc ngộ độc thực phẩm cần khai báo 

với cơ quan chức năng và kịp thời đến cơ sở y tế để được hướng dẫn, khám và 

điều trị. 

2. Nội dung bảo đảm ATTP trong phòng, chống dịch Covid-19 

- Đối với hộ kinh doanh ăn uống: Nội dung thực hiện và đánh giá được vận 

dụng theo mục II1 phần thứ hai và Bảng 2 phần thứ ba, Quyết định số 2203/QĐ-

BCĐQG (Chi tiết tại Phụ lục 1). 

- Đối với cơ sở ăn uống của doanh nghiệp, cơ sở cách ly tập trung, cơ sở 

điều trị Covid-19: Nội dung thực hiện và đánh giá được vận dụng theo mục III 

phần thứ ba, Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG (Chi tiết tại Phụ lục 2). 

3. Công tác kiểm tra, giám sát ATTP 

- Các đơn vị được giao nhiệm vụ thành lập các Tổ chuyên môn triển khai 

việc kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 

tại các cơ sở ăn uống theo bảng kiểm. 

- Tiến hành kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch 

Covid-19 gắn với bảo đảm ATTP tại các cơ sở ăn uống (theo mẫu biên bản tại 

Phụ lục 3, 4). 
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- Căn cứ kết quả đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 và việc chấp 

hành điều kiện bảo đảm ATTP của cơ sở ăn uống, các Tổ kiểm tra quyết định 

lập biên bản vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp xử lý thuộc thẩm 

quyền hoặc đề xuất với cơ quan chức năng, người có thẩm quyền áp dụng các 

biện pháp xử lý theo quy định. 

4. Công tác phòng, chống các sự cố về ATTP 

- Duy trì tốt việc giám sát chủ động các ca ngộ độc thực phẩm tại các cơ sở 

ăn uống và trong cộng đồng, nếu phát sinh trường hợp ngộ độc thực phẩm phải 

triển khai xử trí kịp thời theo đúng quy trình chuyên môn. 

- Các cơ sở ăn uống xây dựng phương án xử trí sự cố về ATTP; Chuẩn bị 

đủ lực lượng, trang thiết bị, vật tư, hoá chất cần thiết để sẵn sàng triển khai khắc 

phục khi có sự cố về ATTP xảy ra. 

- Các địa phương, đơn vị chức năng tiếp tục duy trì, củng cố Đội/ tổ truy 

xuất nguồn gốc thực phẩm và điều tra ngộ độc thực phẩm để kịp thời triển khai 

điều tra, khắc phục khi có sự cố về ATTP xảy ra. 

5. Công tác báo cáo  

- Báo cáo, thông tin nhanh: 

+ Thiết lập kênh thông tin, liên lạc bằng zalo nhóm để kịp thời hướng dẫn, 

tháo gỡ khó khăn trong thực hiện, báo cáo nhanh kết quả triển khai: Chi cục 

ATVSTP lập nhóm zalo với Tổ trưởng các tổ chuyên môn của TTYT huyện, 

thành phố và cán bộ làm đầu mối giám sát ATTP của các cơ sở điều trị Covid-

19 hoặc cơ sở ăn uống thuộc trách nhiệm quản lý trên địa bàn tỉnh. Tổ trưởng tổ 

chuyên môn của TTYT huyện, thành phố lập nhóm zalo với Trạm trưởng Trạm 

Y tế xã, phường, thị trấn và cán bộ làm đầu mối giám sát ATTP của các cơ sở 

cách ly tập trung, cơ sở điều trị Covid-19 hoặc cơ sở ăn uống thuộc trách nhiệm 

quản lý của địa phương. 

+ Các cơ sở điều trị Covid-19, TTYT các huyện, thành phố thực hiện báo 

cáo như sau: Hằng ngày, báo cáo nhanh qua zalo nhóm trước 15h00’; Chi cục 

ATVSTP tổng hợp kết quả của toàn tỉnh gửi phòng Nghiệp vụ Y để báo cáo 

Lãnh đạo Sở Y tế trước 16h30’. 

- Báo cáo định kỳ: Các cơ sở điều trị Covid-19, TTYT các huyện, thành 

phố thực hiện báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát ATTP trong phòng chống 

dịch Covid-19 gửi về Chi cục ATVSTP (email: 

phongnghiepvuattp.bg@gmail.com) trước 15h00’ ngày thứ 6 hàng tuần để tổng 

hợp báo cáo Sở Y tế (trước 16h30’ ngày thứ 6 hàng tuần) . 

mailto:phongnghiepvuattp.bg@gmail.com
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- Chi cục ATVSTP thiết lập mẫu báo cáo nhanh, báo cáo định kỳ với định 

hướng đủ thông tin, ngắn gọn, dễ tổng hợp và đánh giá. 

6. Kinh phí, vật tư  

- Sử dụng nguồn kinh phí chi chuyên môn và phòng chống dịch được cấp 

năm 2021 để thực hiện. 

- Đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ kinh phí, vật tư để thực hiện. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIÊN 

1. Phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế 

- Chủ trì, phối hợp với Chi cục ATVSTP tham mưu Lãnh đạo Sở Y tế chỉ 

đạo và phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai kế hoạch này. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát các đơn vị trong ngành y tế được giao nhiệm 

vụ triển khai công tác bảo đảm ATTP đối với cơ sở ăn uống. 

- Báo cáo kết quả triển khai theo quy định. 

2. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 

- Phối hợp với phòng vụ Y - Sở Y tế tham mưu Lãnh đạo Sở chỉ đạo triển 

khai kế hoạch này. 

- Thành lập các Tổ kiểm tra, giám sát, hướng dẫn công tác bảo đảm ATTP 

trong phòng chống dịch Covid-19 theo nhiệm vụ được giao. 

- Chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, giám sát, hướng 

dẫn công tác bảo đảm ATTP trong phòng chống dịch Covid-19 của các Tổ 

chuyên môn thuộc TTYT các huyện, thành phố, các cơ sở ăn uống thuộc doanh 

nghiệp, cơ sở cách ly tập trung, cơ sở điều trị Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai theo quy định. 

3. Phòng Y tế các huyện, thành phố  

- Tham mưu với UBND huyện, thành phố triển khai các nội dung: 

+ Bố trí các cơ sở cách ly tập trung vừa bảo đảm thực hiện tốt việc phòng, 

chống dịch Covid-19, vừa bảo đảm ATTP phục vụ cho các lực lượng, người 

phải cách ly y tế.  

+ Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn: 

* Thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm ATTP tại các cơ sở cách ly tập 

trung; chuẩn bị phương án, bố trí lực lượng, vật tư để sẵn sàng điều tra, xử lý khi 

có các sự cố về ATTP xảy ra trên địa bàn. 

* Thành lập Tổ kiểm tra, giám sát, hướng dẫn bảo đảm ATTP gắn với Tổ 

kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương để tiến hành kiểm tra, 
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giám sát thường xuyên, đột xuất việc thực hiện đối với cơ sở cách ly, cơ sở ăn 

uống thuộc trách nhiệm địa phương quản lý. 

- Phối hợp với các Tổ kiểm tra của tuyến trên/ cùng cấp triển khai việc 

kiểm tra, giám sát bảo đảm ATTP đối với các cơ sở ăn uống trên địa bàn. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát ATTP theo quy định.. 

4. Trung tâm Y tế các huyện, thành phố 

- Mỗi đơn vị thành lập 01 Tổ kiểm tra, giám sát ATTP trong phòng chống 

dịch Covid-19; Tổ kiểm tra có 03 - 04 người, thành phần gồm Lãnh đạo Trung 

tâm hoặc lãnh đạo Khoa ATTP (khoa YTCC-ATVSTP), cán bộ làm công tác 

ATTP, cán bộ xét nghiệm thực phẩm của Trung tâm (Các đơn vị có thể lồng 

ghép nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ATTP với nhiệm vụ của Tổ kiểm tra các khu 

cách ly tập trung). 

- Tiến hành kiểm tra, giám sát thường xuyên, đột xuất việc thực hiện công 

tác bảo đảm ATTP trong phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở cách ly tập 

trung, cơ sở dịch vụ ăn uống của các cơ sở khám chữa bệnh thuộc ngành y tế 

quản lý trên địa bàn; Phối hợp với phòng Y tế kiểm tra, giám sát đối với cơ sở 

kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc huyện, thành phố quản lý. 

- Kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện đối với Tổ chuyên môn của các xã, 

phường, thị trấn trong triển khai giám sát, đánh giá công tác bảo đảm ATTP 

trong phòng chống dịch Covid-19. 

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo nhanh, báo cáo định kỳ theo quy 

định. 

5. Các đơn vị khác trong ngành 

- Chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm ATTP tại các cơ sở kinh 

doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc trách nhiệm quản lý để 

đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người bệnh, người nhà người bệnh trong phòng 

chống dịch Covid-19. 

- Đối với các đơn vị được giao điều trị người mắc Covid-19, chủ trì/ phối 

hợp với các đơn vị liên quan (đơn vị hỗ trợ của tuyến trên/ đơn vị quân đội...) tổ 

chức, triển khai hình thức cung cấp suất ăn cho người bệnh và các lực lượng 

tham gia cho phù hợp, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện ATTP gắn với 

phòng chống dịch Covid-19; thành lập Tổ chuyên môn tự kiểm tra, giám sát, 

đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại cơ sở ăn uống của đơn vị. 

- Thực hiện chế độ báo cáo, thông tin theo quy định. 

6. Đề nghị Ban quản lý các khu công nghiệp, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 

UBND các huyện, thành phố 
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 Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các đơn vị 

trong ngành y tế các cấp triển khai công tác bảo đảm ATTP trong phòng chống 

dịch Covid-19; thực hiện kiểm tra, giám sát, hướng dẫn ATTP tại các cơ sở cách 

ly tập trung, cơ sở điều trị Covid-19, các doanh nghiệp thuộc địa bàn các khu 

công nghiệp tỉnh; kịp thời xử lý, khắc phục khi xảy ra các sự cố về ATTP. 

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Chi cục 

ATVSTP để tổng hợp, báo cáo Sở Y tế để có biện pháp thực hiện cho phù hợp./. 

 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/cáo); 

- BQL các KCN tỉnh (P/hợp); 

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (P/hợp); 

- UBND huyện,thành phố (P/hợp); 

- Phòng Y tế huyện, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐÔC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hương 
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