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Kính gửi: - Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế quản lý trên địa 

bàn tỉnh Bắc Giang; 

 - Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh 

dịch vụ ăn uống thuộc trách nhiệm quản lý của Chi cục An 

toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bắc Giang. 

 

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm (ATTP) năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 15/6/2018 và các văn 

bản hướng dẫn thi hành; 

Căn cứ Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh 

quy định phân cấp và trách nhiệm quản lý nhà nước (QLNN) về ATTP thuộc 

lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND 

ngày 01/7/2021 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 3 

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; Công văn số 821/UBND-KGVX ngày 28/02/2023 của UBND tỉnh 

Bắc Giang về việc tăng cường công tác bảo đảm ATTP đối với bếp ăn tập thể; 

Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-SYT ngày 09/02/2023 của Sở Y tế về việc 

triển khai công tác QLNN về ATTP thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bắc 

Giang năm 2023; Công văn số 1229/SYT-NVY ngày 11/7/2019 của Sở Y tế về 

triển khai Quyết định  số 15/2019/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh; 

Công văn số 2503/SYT-NVY ngày 14/7/2021 của Sở Y tế về triển khai Quyết 

định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 01/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang. 

Để tăng cường việc chấp hành quy định pháp luật về ATTP và chủ động 

phòng, chống ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm (các sự cố về 

ATTP). Đề nghị Giám đốc doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ 

sức khỏe do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế quản lý trên địa bàn tỉnh Bắc 

Giang; doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn 

uống thuộc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bắc Giang quản lý theo phân 

công, phân cấp (gọi chung là doanh nghiệp thực phẩm) triển khai thực hiện tốt 

các nội dung sau: 
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1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về ATTP 

Triển khai tuyên truyền, phổ biến nâng cao kiến thức, pháp luật, thực hành 

đúng về ATTP cho cán bộ, nhân viên, người lao động trong doanh nghiệp bằng 

nhiều hình thức, đa dạng về nội dung, chú trọng tuyên truyền qua zalo; đầu tư 

lắp, đặt các hình ảnh trực quan (băng rôn, khẩu hiệu, apphich, pano...) về bảo 

đảm ATTP tại cổng doanh nghiệp và khu vực hành chính, khu sản xuất, chế 

biến, phục vụ ăn uống. Nội dung cần tập trung tuyên truyền:  

- Tuyên truyền, quán triệt quy định pháp luật về ATTP và các văn bản 

hướng dẫn thực hiện công tác bảo đảm ATTP: 

+ Luật và các văn bản hướng dẫn thực hiện, văn bản quy định về bảo đảm 

ATTP trong “Chuỗi cung cấp thực phẩm” như: Luật ATTP; Luật Tiêu chuẩn và 

Quy chuẩn kỹ thuật; các văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật có 

liên quan về lĩnh vực ATTP; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác 

bảo đảm ATTP. 

+ Các văn bản quy định về điều kiện bảo đảm ATTP trong sản xuất, chế 

biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm và các quy định về công bố sản phẩm 

thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ, ghi nhãn sản phẩm; danh mục các hoá chất, phụ 

gia được sử dụng trong sản xuất, chế biến, bảo quản thực phẩm. 

- Tuyên truyền kiến thức ATTP; phòng, chống NĐTP và các bệnh truyền 

qua thực phẩm: 

+ Những điều cần biết về chất lượng ATTP; biện pháp phòng, chống 

NĐTP và các bệnh truyền qua thực phẩm ở người. 

+ Kiến thức lựa chọn, bảo quản, chế biến thực phẩm an toàn; khuyến cáo 

người tiêu dùng chỉ mua và sử dụng những sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc, 

xuất xứ, bảo đảm ATTP; tác hại của việc sử dụng thực phẩm không bảo đảm 

ATTP tới sức khỏe con người; quyền lợi và nghĩa vụ của người tiêu dùng. 

+ Tuyên truyền phòng ngừa ngộ độc rượu: Không uống cồn công nghiệp vì 

có thể gây mù mắt và tử vong, không lạm dụng rượu, bia; không uống rượu 

ngâm với lá, rễ cây, phủ tạng động vật không rõ độc tính hay rượu ngâm theo 

kinh nghiệm cá nhân; không uống rượu khi không biết đó là rượu gì, rượu không 

có nguồn gốc, rượu không công bố tiêu chuẩn chất lượng; không uống rượu khi 

đang đói, mệt hoặc đang uống thuốc điều trị, trẻ em dưới 18 tuổi không được 

uống rượu, bia. 

+ Tuyên truyền phòng ngừa ngộ độc nấm: Tuyệt đối không được ăn nấm lạ, 

nấm hoang dại kể cả nấm mầu trắng...; không ăn thử nấm, dứt khoát loại bỏ nấm 

khi còn nghi ngờ; không hái nấm non chưa xòe mũ vì chưa bộc lộ hết đặc điểm 

cấu tạo khó nhận dạng nấm độc; không ăn nấm đã bị dập nát, hư hỏng... 

Các doanh nghiệp chủ động truy cập các website để tải văn bản như Công 

báo chính phủ (http://congbao.chinhphu.vn); Cục An toàn thực phẩm 

(https://vfa.gov.vn); Công báo tỉnh Bắc Giang (http://congbao.bacgiang.gov.vn); 

http://congbao.chinhphu.vn/
https://vfa.gov.vn/
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Sở Y tế tỉnh Bắc Giang (https://syt.bacgiang.gov.vn); Chi cục ATVSTP tỉnh Bắc 

Giang (https://chicucattpbacgiang.com). 

2. Chấp hành các quy định pháp luật về điều kiện bảo đảm ATTP 

a) Đối với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm: (Chi tiết tại Phụ lục 1) 

- Chấp hành quy định về cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 

Theo quy định tại Điều 34, 36, 37 Luật ATTP; Điều 11, 12 Nghị định số 

15/2018/NĐ-CP; Khoản 3, Điều 2 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP; thực hiện thủ 

tục hành chính về cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về ATTP (theo Công 

văn số 86/ATTP-NV ngày 20/7/2022 của Chi cục ATVSTP về việc hướng dẫn thủ 

tục hành chính về ATTP đính kèm). 

- Chấp hành quy định về tự công bố sản phẩm: Theo quy định tại Điều 4, 5 

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP; Điểm a, khoản 1, Điều 3 Nghị định số 

155/2018/NĐ-CP. 

- Chấp hành quy định về đăng ký bản công bố sản phẩm: Theo quy định tại 

Điều 6, 7, 8 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. 

- Chấp hành quy định về ghi nhãn hàng hóa: Theo quy định tại Điều 44 

Luật ATTP; Điều 24, 25 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP; Nghị định số 

111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa;  

- Chấp hành về quảng cáo thực phẩm: Theo quy định tại Điều 43 Luật 

ATTP; Điều 26, 27 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP và các văn bản quy phạm 

pháp luật hiện hành. 

- Chấp hành điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm: Theo quy định 

tại Điều 10, 12, 13, 14, 17, 18 Luật ATTP. 

- Chấp hành điều kiện bảo đảm ATTP: Theo quy định tại Điều 19, 20, 21, 

22, 25, 26, 27 Luật ATTP; quy định tại khoản 2, Điều 2 Nghị định 155. 

Định kỳ/ đột xuất, doanh nghiệp chủ động tự tổ chức đánh giá, phân loại 

điều kiện bảo đảm ATTP để có biện pháp triển khai thực hiện đúng quy định 

pháp luật về ATTP (tham khảo Biểu mẫu 1 đính kèm). 

Riêng đối với doanh nghiệp sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Cục 

ATTP - Bộ Y tế quản lý trên địa bàn tỉnh Bắc Giang: Doanh nghiệp chủ động 

nghiên cứu điều kiện bảo đảm ATTP theo quy định của Luật ATTP và văn bản 

hướng dẫn thi hành, hướng dẫn của Cục ATTP (nếu có) để triển khai thực hiện 

theo quy định; chủ động xây dựng bảng kiểm tự giám sát, đánh giá việc chấp 

hành điều kiện bảo đảm ATTP. 

b) Đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ ăn uống: (Chi tiết tại Phụ lục 2) 

- Chấp hành quy định về cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 

Theo quy định tại Điều 34, 36, 37 Luật ATTP; Điều 11, 12 Nghị định số 

15/2018/NĐ-CP; Khoản 3, Điều 2 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP; thực hiện thủ 

https://chicucattpbacgiang.com/
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tục hành chính về cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về ATTP (theo Công 

văn số 86/ATTP-NV ngày 20/7/2022 của Chi cục ATVSTP về việc hướng dẫn thủ 

tục hành chính về ATTP đính kèm). 

- Chấp hành quy định về điều kiện bảo đảm ATTP: Theo quy định tại Điều 

28, 29, 30 Luật ATTP;  quy định tại khoản 2, Điều 2 Nghị định 155. 

Định kỳ/ đột xuất, doanh nghiệp chủ động tự tổ chức đánh giá, phân loại 

điều kiện bảo đảm ATTP để có biện pháp triển khai thực hiện đúng quy định 

pháp luật về ATTP, chủ động phòng ngừa các sự cố về ATTP (tham khảo Biểu 

mẫu 2 đính kèm). 

3. Triển khai công tác phòng, chống các sự cố về ATTP  

- Tổ chức quản lý, kiểm soát chặt chẽ quá trình sản xuất, kinh doanh, bảo 

quản, chế biến, vận chuyển thực phẩm và ăn uống để phòng ngừa chủ động ô 

nhiễm chéo thực phẩm. 

- Thành lập Tổ giám sát về ATTP để thường xuyên, đột xuất tiến hành 

giám sát quá trình nhập, chế biến, bảo quản, sử dụng thực phẩm, kiểm thực 3 

bước, lưu mẫu thức ăn… theo quy định; khuyến khích các doanh nghiệp kinh 

doanh dịch vụ ăn uống chủ động lưu mẫu nguyên liệu thực phẩm (thực phẩm 

sống trước khi sơ chế, làm sạch và chế biến), nhất là các nhóm thực phẩm có 

nguy cơ như thịt tươi sống, thủy sản đông lạnh, rau củ quả… để thuận lợi cho 

công tác kiểm soát chất lượng nguyên liệu thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và 

quy trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân nếu xảy ra sự cố về ATTP. 

- Xây dựng kế hoạch hoặc phương án xử trí các sự cố về ATTP; thực hiện 

đúng quy định về khai báo, phối hợp với các cơ quan chức năng trong xử lý, 

khắc phục hậu quả khi có sự cố ATTP xảy ra tại doanh nghiệp. 

Đề nghị Giám đốc doanh nghiệp thực phẩm nghiên cứu, triển khai thực 

hiện nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề 

nghị các doanh nghiệp thực phẩm liên hệ với phòng Nghiệp vụ - Chi cục 

ATVSTP tỉnh Bắc Giang, điện thoại (0204) 3825659 để được hướng dẫn./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế Bắc Giang (B/cáo); 

- BQL các KCN tỉnh (B/cáo); 

- PYT, TTYT các huyện, TP, KCN tỉnh (P/hợp); 

- Lãnh đạo chi cục; 

- Các phòng thuộc chi cục; 

- Website Chi cục ATVSTP; 

- Lưu: VT, NV. 

 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thể 
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