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Phan thir nhat:
DANH GIA CONG TAC AN TOAN THVC PHAM TREN DjA BÀN
TINH QUANG TRI GIAI DOAN 2016-2020
I. CONG TAC CIII DAO
Trong giai don 2016-2020, cong tac dam bão an toàn thrc ph.m trên dja bàn
tinh dã duçic các cap üy dãng, chInh quyên quan tam lãnh do, chi dio, Mt trn To
quôc, các tO chüc chInh trj - xã hi và nhãn dan hu&ng üng, dOng hành. Nhn thüc cUa
toàn xâ hi ye vai trô, t.m quan trQng cüa thirc phãm sch dôi vâi süc khOe con ngisäi
tüng bixâc &rqc nãng cao. COng tác quàn 1 an toàn thirc phâm &rçlc tAng cung; vic
dam bâo an toân thirc phãm tü khâu san xuât den tiêu th duçic quan tam han. UBND
tinh da ban hành các chi thj, quyêt djnh, kê hoch, các vAn bàn chi do ye cong tác
quân 1 an toàn thirc phâm trên dja bàn tinh, trong do mOt sO vAn bàn mang tInh chién
lucic lâu dài.
NAm 2017, UBND tinh ra Quyt djnh s 1025/QD-UBND ngày 18/5/2017 v
vic Kin toàn Ban chi dto lien ngành ye VSATTP tinh Quâng Trj do Chü tich
UBND tinh lam Tnr&ng ban chi dao; Kê hoach so 1982/KH-UBND ngày 15/5/2017,
Kê hoach sO 2344/KH-UBND ngày 02/6/20 17 ye vic Triên khai các hoat dng tang
cu&ng cong tác an toàn thirc phâm trong tInh hInh mâi.
NAm 2018, UBND tinh dA có Cong vAn s 906/UBND-VX ngài 16/3/20 18 v
vic giao cho S& Y tê thc hin thu tic tiêp nhn bàn tt,r cOng san phâm và Cong bô
san phâm theo quy djnh ti Nghj djnh so 15/201 8/ND-CP.
NAm 2019, UBND tinh ban hành Quyêt djnh s 24/2019/QD-UBND ngày
08/4/20 19 ye vic phãn cap quãn 1 nhà nuóc ye an toàn thirc phâm thuc trach
nhim quãn 1 cüa ngành Cong thucmg trên dja bàn tinh Quãng Tn; Quyêt djnh so
32/2019/QD-UBND ngay 29/7/2019 ye vic Ban hành Quy djnh phân cOng, phân cap
trách nhim quàn 1 diêu kin bâo dam an toàn thirc phâm (ATTP) dOi vói ca sà san
xuât kinh doanh nOng lam thüy san khOng thuc din cap Giây chCrng nhn cci s& dü
diêu kin ATTP thuc pham vi quân l cüa B Nông nghip và Phát triên nông thOn
trên dja bàn tinh Quáng Trj; Quyet djnh so 2076/QD-UBNDngày 09/8/2019 ye vic
phê duyt Dé an Xây drng thI diem mO hInh chuôi cung cap thrc phâm nôn lam
thüy san; Kê hoch so 41 921KH-UBND ngày 13/9/2019 ye vic h trçi, ket nôi san
phâm nOng nghip, tieu thu cOng nghip cüa tinh yào các sieu thj, chuOi bàn lé nAm
2019.
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Näm 2020, UBND tinh ban hành K hoch s 5774/KH-UBND ngày
15/12/2020 ye vic trin khai th%xc hin Chi thj so 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 cüa
Thu tuàng ChInh phü ye vic "Tiêp tic tAng cu&ng trách nhim quân 1 nhà nuâc ye
an toàn thrc phãm trong tInh hInh m&i"; Quyêt djnh so 12/2020/QD-UBND ngày
12/5/2020 ye vic bAi bô Quyêt djnh so 33/2013/QD-UBND ngày 13/12/2013 cüa
UBND tinh Quàng Tn ye vic ban hành Quy chê phôi hçip thrc hin ca chê mt cira
v kiêm trachât hrçing v sinh, an toàn thirc phâm dôi vói hang hóa nhp khâu váo
Khu Kinh té - Thng mi dc bit Lao Báo.
Näm 2021, UBND tinh ban hành Quyt djnh s 10/2021/QD-UBND ngày
7/4/2021 quy djnh phân công, phân cap trách nhim quãn 1 nhà nuóc ye an toàn thrc
phâm thuc trách nhim ngành Y tê trên dja bàn tinh Quãng Trj. Quyêt djnh so
122/QD-UBND ngày 19/01/2021 Kin toàn Ban chi do lien ngành ye v sinh an
toàn thirc phâm tinh; Ban chi dao lien ngành dA ban hành Quyêt djnh so 682/QDBCD ngày 24/03/202 1 Ban hành quy ché lam vic cüa Ban chi dto lien ngành ye V
sinh ATTP. Quyêt djnh so 377/QD-BCD ngày 08/02/2021 ye vic Thành 1p To giüp
vic Ban chi dto lien ngành ye v sinh an toàn thrc phâm tinh.
Giai don 20 16-2020, Ban chi dto lien ngành v sinh an toàn thrc ph.m tinh
dã barn sat yêu câu, kê hoach cüa Ban chi dao lien ngành Trung rnmg ye ATTP dé
ban hành các vAn bàn tp trung vào các dçit Cong tác bão dam an toàn thirc phâm Têt
Nguyen dan và müa Lê hi Xuân, Tháng hành ctng vi ATTP, dip Têt Trung thu triên
khai thirc hin trên toàn tinh. Các ngành Y tê, Nông nghip và phát triên nông thôn,
Công, Thucing và cáo dcin vj lien quan dã ban hành các vAn bàn chuyên mon chi dao
ci the thrc hin cong tác thanh kiêm tra các cci s& thirc phâm trên dja bàn thuc din
quân 1; thtrc hin truyén thông dam báo ATTP, cánh báo nguy cci ng dc thrc
phâm.
II. KET QUA THC HIN
Tir nAm 2016 dn nArn 2020, toàn tinh dA thijc hin tOt cOng tác truyên thông
dam bâo ATTP và cánh báo nguy ca ng dc thrc phâm den ngui dan và các cap
chInh quyen. TO chixc tp huân hi nghj, hi thâo cho 39.801 dôi tuqng; tO chüc các
buôi nói chuyn vi 61.996 lucit ngthi tham dii; däng tái 706 bài báo; treo 3.195
bAng rOn, 5.593 pano và áp phIch; xay dmg 77.598 t rcii; phát hành 1.533 bAng dia
tuyên truyên an toàn thrc phãm,... Cong tác thanh tra, kiêm tra luôn duc các cap
ngành chü tr9ng: to chüc 5.022 cuc thanh tra, kiêm tra lien ngành, chuyên ngành vth
tong sO 40.307 1uqt cci s&; trong do, sO ca so dat 29.797 Ca sO, so ca sO bj xO l là
1.045 Co sO trong dO pht cãnh cáo 67 Ca 50, phat tiên 970 Ca sO yâj sO tién pht là:
1.793.460.000 dOng, dóng cira 8 co sO, dInh chi liru hành 72 san phârn, tieu hüy 645
loai san phâm cüa 620 casO, so mâu thanh tra, h.0 kiêm sau cOng bO là 3.970 mâu
trong do, cO 3.410 mâu kiêm tra hóa l vOi 221/3.410 mâu khOng dat (chiêm 6,48%);
kiêm tra vi sinh CO 84/5 60 mu khOng dat (chiem 15%).
Triên khai hoat dng giám sat m& nguy v& an toàn t1c ph.m vOi tng s mu
là 19.056 mâu, CO 18.624 mâu dat chi lieu vi sinh vt, hóa h9c, 432 mâu không dam
báo an toàn thirc phâm, kjp thii cãnh báo và phOng ng&a ng dc thirc phâm, các
bnh lay truyên qua thirc phâm. Ngoai ra nganh Y tê dA phôi hçip vOi Vin An toàn
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thrc phm, Vin Dinh duorng Qu6c gia, Vin Pasteur Nha Trang 1y 2.3 74 mu hài
san tuai, 135 mâu hái san khô, 161 mâu hái san ô kho dông 1nh và 98 mu san phãm
tr hâi san gài kiêm nghim phiic vi cho cong tác dánh giá nguy Ca.
Cong tác phi hçip lien ngãnh ducic duy trI thming xuyên giUa các s&, ban,
ngành và các to chrc chInh trj - xã hi; giüa các Ca quan quân l tir tinh dn ca s&
trong các hot dng dam báo an toàn thc phâm nhu tuyên truyn ph bin kin thüc
pháp lut v an toàn thrc phãm; thanh tra, kiêm tra, hu kiêm; giám sat phông chng
ng dc thijc phâm (NDTP),...
Thông qua cOng tác lânh do, chi do các hoat dng v bâo dam an toàn thrc
phâm dã tác dng tIch crc den nhn thüc cüa các cap üy dâng, chInh quyên ca sâ;
thüc chap hành các cuy djnh cüa pháp lust trong san xuât, ché biên, kinh doanh thirc
phâm, djch vi an uông cia duçic quan tam và thirc hin nghiêm tüc han; các ca s&
thrc phâm có xu hithng tiên tâi san xuât, kinh doanh thirc phâm sach, an toãn và dc
bit nhn thüc cüa ngtr1i dan ye vai trô, tam quan tr9ng cUa cong tác dam bâo an toàn
thic phâm ducic nâng cao rO ret.
Ill. QUAN LY CAC w s sAN XUAT, CHE BIEN KINII DOANH
THVC PHAM VA KINH DOANH DICH V1J AN UONG

Trên toàn tinh giai doan 2016-2020, có 23.927 ca s& san xut, kinh doanh, ch
biên thrc phrn và djch v11 an uOng trong do ca S& do tuyên xã quãn l 17.635 ca s&
chiêm 73,7% so ca si thirc phâm, cap huyn chiêm 22,2%, cap tinh chi quãn l 4,1%.
Tuy nhiên, hoat dng phân cap & các ngành là khác nhau. V&i ngãnh Y tê hoat dng
phan cap quãn l & 3 cap tinh, huyn, xâ. Vài ngành Nông nhip chi phân cap 2 cap
là tinh quãn l và xA, không cO tuyên huyn (tinh quân l dôi ttrçmg cap giây cOn xã
quãn l dOi tixçYng cap bàn cam kêt). Vâi ngành Cong thi.rang chi quán l & cap tinh
và huyn, không có cap xã.
Toãn tinh cia cp môi ctuçic 963 gi.y chüng nhn ca s& dü diu kin ATTP,
trong do tInh den cuOi näm 2020 toãn tinh Co 1.500 Ca sâ duçic cap giây chfrng nhn
ca s& dü diêu kin ATTP (chiem 41,3%), 13.094/16.494 ca s& ducic k bàn cam kêt
dam báo an toàn thrc phâm. Tuy nhiên, trong näm 2018-2020 khi các Nghj djnh sO
155/201 8/ND-CP va Ngh dlnh 17/2020/ND-CP Co hiu hrc, hoat dng phân cap cap
giây chirng then ca so dü diéu kiin ATFP, cia ánh huOng den ti l cap Øay tren dja
b tinh. Trong giai doan nay cia cap di.rçic 428 giây chirng nh.n ye chat krcing cho
các thirc phãm trén dja bàn tinh.

IV. KET QUA DIT DIf%C vA NHONG TON TAJ, HJN CHE
Trong giai doan 2016-2020, duçic sr quan tam, chi dao cüa Tinh üy, UBND
tinh, chInh quyên các cap và các sO, ban, ngành cüng cac to chCrc chInh trj - xã hi,
cong tác an toãn th%rc phâm trên dja bàn tinh ciA có chuyên biên rnanh me nhu: Cong
tác thanh tra, kiêm tra xO l vi phim an toãn thirc phâm duqc triên khai dông b, có
hiu qua, tmg b.rOc ngän ngüa ducic CáC hành vi vi pham cac dieu kin dam bào an
toãn thixc phâm trong san xuât, chê biên, kinh doanh th%rc phâm. Nhiêu tO chtrc, cá
than cia nãng cao &rcic thüc, trách nhim, tr giác chap hành các quy djnh cüa nhâ
nix&c ye san xuât, kinh doanh thrc phàm. Nhn thi'rc cüa ngisOi dan trong sO diing,
tiêu dung thirc phâm ngày cãng duac nãng cao. COng tác thông tin truyén thông cia
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dng boa nhu hi thâo, hi nghj; sinh hot các t, hi; phát dng các phong trào san
khâu hóa "nói không vài thirc phâm ban"; to chlrc k cam kêt an toãn thrc phãm.
Triên khai, xây dmg nhiêu mô hInh ye chàn nuôi, trông trQt.
Mo hInh san xut an toàn theo huàng nOng nghip hUu ccr &rçic phát trin. T
chüc san xuât nông san thirc phãm an toãn, tao lien kêt chuOi giá tn gàn vâi 1mg diing
cong ngh cao, xây drng các chuOi cung 1mg thtrc phâm an toàn, rno hInh san xuât
rau cIt qua an toãn dâ duçc triên khai và nhân rng. Mo hInh giêt mô gia sItc, gia cam
tp trung tai mt so dja phrcing dã triên khai thi.rc hin có hiu qua. Cong tác bào dam
an toàn thirc phâm tai các chçi siêu thj, trung tm thtrang mai bâo dam dung theo quy
djnh cIta pháp lut. H thông các Ca sâ kinh doanh djch vii an ung, nhà hang trong
khách san dä có biiâc chuyên biên tIch crc trong thirc hin các quy djnh ye dam bão
an toàn thrc phâm, ctc bit là các dja phirang có the rnanh ye djch vlsi du ljch Cong
tác dam bâo an toàn thic phâm duçc các cap chInh quyên quan tam, chIt trQng.
Ben cnh nhüng k& qua dat dixçic, cong tác dam báo an toàn thirc ph.m trong
th?ji gian qua van cOn gp khó khn, mt so chi tiêu dê ra trong giai don 2016-2020
van chua dat dtrçic, do các nguyen nhân sau:
Quâng Trj là mt tinh có dja hInh phlrc tp và có thiu dng bào dan tc sith
song a vItng mien nüi, vlmg sâu, vling xa, dai song kinh tê cOn khó khän, phong tiic,
tp quán trong san xuât, chän nuOi cOn & quy mô h gia dInh; Hang hóa thrc phâm
cIta tinh chua phát triên, sIre cnh tranh chua cao, chixa hInh thãnh &rçic nhiêu vItng
chuyên canh tp trung theo hu&ngchui san xuât thirc phâm nén gay khó khän trong
Cong tác quãn l an toàn thrc phâm. CItng vâi qua trInh Cong nghip hóa, hin dai
hóa dat rnr&c, mOi tnr&ng ngày càng bj ô nhim, gay tác dng tiêu circ den san xuât,
che biên thrc phâm. Tinh trng sIr diing thuOc bâo v thrc 4t, phãn bOn hiu ca và
phân bón khOng rO nguOn gOc, xuât xlr, kern chat luçing cOn khá phô biên.

Cong tácphi kt hçrp giia các s&, ban, ngành và các th ehlrc chInh trj - xã hi
chua di vào chiêu sâu yà chua duçic duy trI thtthngxuyen. H thông quan l nhà nu&c
ye an toàn thirc phãm van cOn nhiêu bat cap, thiêu ye sO hxcrng, so can b chuyén
trách tuyên xâ cOn han ché ma phãn ion là can b kiêm nhim nen thieu näng 1irc
quán l, trInh d chuyên mOn nghip vi. NguOn kinh phi thông qua Chuorng trInh
rnic tiêu Y te - Dan so tlr Trung uang cOn han che. Ci da phrnmg, hang nãm UBND
tinh dã bO trI nguOn kinh phi dành cho các hoat dng dam bâo an toàn thirc phâm
nhimg cOn thâp, chiza dáp 1mg d triên khai các hoat dng quán l cling nhu dâu tu
trang thiêt bj phi;ic vi;i các hoat dng bào dam an toàn thi;rc phâm.
Chat liicng các cuc thanh tra, kim tra nhling näm gn day dä có chuyn bin
tIch ci;rc, nhât là thanh tra, kiêm tra lien nganh, chuyen ngành cIta tuyên tinh dã gop
phân nãng cao hiu qua trong quãn l an toãn thi;rc phãin. Tuy nhien cong tác thanh
tra, kiêm tra, giám sat cIta tuyên huyn, xã cOn hn chê, vic tham mru xlr l vi phm
cOn chixa nghiém chIt yêu xlr l bang hInh thlrc nhäc nhi do can b chua ducic dào
tao và tp huân thix&ng xuyên rnt khác cac ca sO chIt yêu là quy mô nhO lé, h gia
dInh nen vic áp di;ing các chê tài xlr l gp rat nhieu khó khän. Cong tác tuyen
truyén, giáo diic pháp lut ye an toàn thi;rc phám tuy dA có nhieu cô gang và dat mt
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s6 kt qua, nhung nhIn chung vn chua dáp üng yêu cu, d& vfri các huyn min nüi,
vt'mg sâu, vUng xa chua duçic quan tam dung mirc.
Vic san xut, kinh doanh, ch bin thirc ph.m trên dja bàn tinh phn lan vn ô
quy mô nhô lé, math mün và hâu hêt có quy mô h gia dInh, ca so vt chat phiic vi
cho san xuât và kinh doanh thirc phâm con hn chê, chua dáp frng di.rçrc các diêu kin
dam bâo an toàn thijc phâm. TInh trng bàn hang rong thirc phârn, kinh doanh thüc an
duOng phô trén dja bàn toàn tinh cOn phô biên, vic quãn 1 dôi ti.rqng nay cOn gp
nhiêu khó khàn. Ngoài ra vic to chac an uông hiêu h', các büa cô dông nguOi t
chüc ti cong dOng van cOn dién ra khá phô biên, CO nhiêu yêu tO nguy Ca cao không
darn bâo an toàn v sinh thirc phâm và dä xây ra mt sO vi ng dc thrc phâm vOi
nhiêu ngu&i mac ãnh huOng den src khOe, tInh mng nguOi dan.
TInh hInh ng dc thirc phm din bin vn cOn khá phüc tap, s6 ngtrOi mc
tp trung trong các vi ng dc bép an tp the, thtrc an du&ng phô, dam cithi, dam giô
khá phô biên; Ci the trong giai don 2016-2020 CO 15 viii ngdc thirc phâm lam 324
nguOi mac và 03 nguOi tir vong. So vi ng dc thrc phâm cap tInh tr 30 nguai mac
trO len duqc ghi nh.n so vOi trung bInh giai don 2006-20 10 giâm 30%. T' 1 mac
ng dc thirc phâm cap tInh duçic ghi nh3n 8,2 nguOi./1 00.000 dan, chi tiêu nay chua
th dt duçic nhi.r kê hoach dâ dé ra (7 nguOi/100.000dân).
Phn thfr hai:
KE HOILCH BAO DAM AN TOAN THVC PHAM
T'NH QUANG TR! GIAL DOAN 2021-2025
Thirc hin Quyt djnh s 20/QD-TTg ngày 04/01/2012 cüa Thu tixOng ChInh
phü ye phê duyt Chiên luqc Quôc gia An toàn thirc phâm giai doan 2011-2020 và
tam nhIn dênnãm 2030; Quyêt djnh sO 1092/QD-TTg ngày 02/9/2018 cüa Thu tithng
ChInh phü ye phê duyt Chuang trInh süc khóe Vit Nam; Kê hoach so 5774/KRUBND ngày 15/12/2020 cüa UBND tinh Quãng Trj ye vic triên khai thirc hin Chi
thi so 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 cüaThü tuOng ChInh phü ye vic "Tip tic tAng
cix&ng trách nhim quãn 1 nhà nuOc ye an toàn thi,rc phâm trong tInh hInh mOi";
CAn cü kêt qua cOng tác bâo dam ATTP tinh Quãng Trj giai doan 20 16-2020
và tInh hInh thirc tê tai dja phuang, Uy ban nhân dan tinh xây d%rng Kê hoach Bâo
dam an toàn thrc phâm tinh Quàng Trj giai do.n 2021-2025 vOi các ni dung chü yêu
nhu sau:
I. MI)C TIEU
1. Miic tiêu chung
Dn nAm 2025, kirn soát ATTP trong toàn b chui cung cp th%rc phm duqc
thiêt 1p và phát huy hiu qua; chü dng trong cOng tác quãn 1 chat lucing ATTP,
bao v sückhôe, quyên lcii nguai tiêu dung, dáp frng yêu câu phát triên và hi nhp
kinh tê, quôc tê.
2. Miic tiêu cy th
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2.1. Nâng cao kin thü'c, thirc hành v ATTP cho các nhóm di tirçrng
Ph.n du dn näm 2025, 100% ngithi quán 1 (Länh do UBND các c.p; lãnh
dao các so chuyên ngãnh: Y té, Nông nghip và Phát triên nông thôn, Cong thuong;
Lãnh dao các doanh nhip, casO san xuât, chê biên, kinh doanh thirc phãm); 95%
nguOi trirc tiêp san xuât, ché biên, kinh doanh th%rc phâm duçrc trang bj kiên thirc ye
ATFP.
2.2. Tang du*ng nãng hrc, hiu qua cüa h thng quãn 1 ATTP
Ph.n du dn nAm 2025 h thng quãn 1 ATTP tai các tuyn duqc hoàn thin,
on djnh. Cong tác an toàn thrc phâm duc quãn 1 mt)t cách chü dng, có hiu qua
dira trén các bang chrng và thrc hin kiêm soát theo chui.
2.3. Cãi thin rö rt tInh tring bão dam ATTP cüa các co' s& san xut, ch
bin, kinh doanh thirc phãm, kinh doanh d!ch vii an ung
Ph.n du dn nAm 2025:
- 90% co sO san xut, ch bin, kinh doanh thrc ph.m, kinh doanh djch v11 An
uông trén dja bàn tinh duc kiêm tra dt yêu câu ye diêu kin dam báo ATTP theo
quy djnh.
- 100% ca sO san xut thrc phm quy mO cong nghip trén dja bàn tinh áp
ding h thông quán 1 chat krng tiên tiên nhu GMP, HACCP, ISO,...
2.3.1. SOr Y t:
- 95% co sO san xut, kinh doanh thirc ph.m, kinh doanh djch vii An ung
thuc din cap Giây chng nhn chrçic cap Giây chfrng nhn Co sO dü diêu kin
ATI'P.
- 95% co sO san xut, ch bin, kinh doanh thirc phm, kinh doanh djch viii An
ung thuc ngành Y té quân 1 &rçlc thanh tra, kiêm tra, hu kiêm.
- 100% bp An tp th theo phân cp quãn 1 &rçlc thanh tra, kim tra v A YIP
It nhât 01 lãnlnäm.
2.3.2. S& Nông nghip và Phát trin nông thôn:
- 90% co sO san xut, kinh doanh thijc phAm nông, lam, thUy san thuc din
cap Giây chrng nhn duçic cap Giây chirng nhn co sO dU diêu kiin ATTP.
- T 1 mu thc ph.m nông lam thüy san vi pham v ATTP/tông s mu duçic
lay giám sat < 2%.
2.3.3. Ngành Cong thuong:
- 100% co sO san xut, kinh doanh thirc phm thuc din cp Giây chüng nhn
duqc cap Giây chirng nhn cci sO dü dieu kin ATTP.
- 90% co so san xuAt, kinh doanh thirc phm không thuc din cp Gthy chirng
nhn co sO dü diu kiin ATFP phâi thijc hin vic gi'ri bàn cam kêt dam báo an toàn th1rc
ph.m dn co quan có thm quyên quãn l trên dja bàn.
2.3.4. UBND các huyn, th xã, thành ph:
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- 75% cc sà san xut, kinh doanh thirc phm, kinh doanh djch vJi an ung
thuc din cap Giây chi'rng nhn duçic cap Giây chrng nh.n ca so dü diêu kin
ATTP.
-90% ca sO san xuât, kinh doanh thirc phm, bp an tp th không thuc din
cap Giây chüng nhQn ca sO dü diêu kin ATTP duçic thanh tra, kiêm tra ye ATTP It
nhâtOl lãnlnàm.
- Mi huyn, thj xâ, thành ph có It nht 01 mô hInh san xut rau, cü, qua an
toàn hoc khu giêt mô gia süc, gia cam tp trung báo dam diêu kin ye ATTP.
2.4. Kim soát cht ché hang hóa hru thông, phân phi:
Ngän chn vic kinh doanh thirc phm không rO ngun gc, thirc ph.m không
bâo dam ATTP, thirc phâm iã, thrc phám nh.p 1u, gian 1n thxo'ng mai; kiêm soát
các Co sO kinh doanh hóa chat và các vt tu nông nghip.

2.5. Ngàn ngra có hiu qua tInh tring ng dc thiyc phm cp tInh:
PMn du dn näm 2025, han ch xay ra các vii ng dc tp th (tr 30 nguOi trO
len), t' 1 mac NDTP cap tInh trong các vi1 NDTP thrçic báo cáo ghi nh.n duOi 6 ca
/ 100.000dân.
II. NO! DUNG VA GIAI PIIAP THC HIN
..,.
.A
A ..
1. Giai phap ye chi dio, dieu hanh
- Tang cuOng sir lAnh dao cüa Dãng và ChInh quyn các cp d6i vOi cong tác
bâo dam ATTP.
- Ban hãrih van bàn chi 40 t chIrc trin khai cong tác bâo dam ATTP trong
giai do?n phü hçip vOi tInh hInh thrc té cüa dja phuong.
- Hang näm, UBND các cp dua chi tiêu v ATTP vào chi tiêu k hoach phát
trien kinh tê - xA hi cüa dja phucrng dê to chüc thirc hin.
- Tp trung trin khai nghiem tüc, hiu qua K hoach s 5774/KH-UBND ngày
15/12/2020 cüa UBND tinh Quâng Trj ye vic triên khai thirc hin Chi thj so 17/CTTTg ngày 13/4/2020 cüa Thu tuOng ChInh phü ye vic "Tiêp tiic tang cuOng trách
thim quãn l nhà nuOc ye an toàn thirc phâm trong tInh hInh mOi". Pháthuy vai trO
cüa Ban Chi 40 lien ngành ye ATTP các cap; thrc hin nghiêm tüc, day dü trách
thim quãn l ATTP; tAng cuOng cong tác thanh tra, kiem tra, hu kiêm và xü l
nhiêm, k cà xO l hInh sr các to chüc, cá nhân vi phm nghiêm tr9ng các quy djnh
ye ATTP, gay ãnh huOng tOi sirc khóe nguOi tiêu dung theo quy djnh cüa pháp 1ut.
- Chu tjch UBND cp trén trirc tip chi 40 và thuOng xuyên don dc, kim tra
yiêc chap hành pháp lust ye A1TP cüa co quan nhà nuOc cap du&i; xcr 1 nghiêm to
chüc, cá nhãn Ia là, thiêu trách nhim trong quAn l ATTP. To chüc giãi quyêt khiêu
nai, to cáo, xCr 1 vi pham ye ATTP theo quy djnh cüa pháp 1ut. Tiêp tic xác djnh
vic bâo dam ATFP là mt ni dung xây dimg nông thôn mOi, tiêu chI bInh xét khu
dan Cu, CO quan, don vj van hóa.
2. Giãi pháp v chuyên mon k5 thut
2.1. Cong Mc thông tin, giáo dic truyeAn thông vtATTP
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- Tip tic tang cithng t chirc ph bin Lut AT1'P, Nghj djnh 15/2018/ND-CP
và cac van bàn quy phtm pháp 1ut khác lien quan ye ATTP bang nhiu hInh thirc da
dng, dê tiêp can, phü hqp vài tmnh hInh thirc te tai dja phuong. Chü tr9ng vic san xuât
và dàng tâi các sãnpham truyên thông ye chat luçing ATTP trên Website cüa các Sâ,
ngành, hi, doàn the; phôi hçip vài Dài Phát thanh và Truyên hInh tinh, Báo Quãng Trj
dua tin, bài, phóng s11 ye linh vrc ATFP; biêu ducing các diên hinh tiên tiên, mô hInh
san xuât, chê biên thirc phâm an toàn; Cong khai các Co sâ, Ca nhãn vi phm ye ATTP
bj xü l theo quy dinh.
- T chüc dào tao, tp hu.n nâng cao nãng hjc cho can b lam cong tác ATTP
ti tuyên tinh, huyn den tuyên xã. Tuyên truyên phô biên các van bàn quy phm pháp
lut và kiên thüc ye báo dam ATTP trong so chê, chê biên, bão quãn vâ kinh doanh
tai các co san xuât, kinh doanh thrc phâm.
- Tip tic phát huy vai trô cüa Uy ban Mt trn To quôc Vit Nam cac cp, cac
Hi, doàn the tham gia vào cong tác tuyên truyên vn dcng, giám sat ATTP dôi vâi
qua trInh nuôi trông, thu hái, dánh bat, bâo quàn, chê biên, tim thông và các loii hInh
djch viii an uOng trên dja bàn.
- Khuyn khIch, phát dng các cuc thi tIm hiu v AT1P, thi tu&ng - giãi pháp
nâng cao hiu qua truyên thOng, hiu qua qun l ye ATTP.

2.2. D4p minh cong tác thanh Ira, kijm Ira, hiu kiém và xii' lj viphçzm pháp 1uiI
vêATfP
- Tang cu&ng cong tác thanh tra, kim tra, hu kMm vic thirc hin các quy
djnh cüa pháp lust ye ATFP ti CáC co s& san xuât, kinh doanh thirc phâm, trong do
chit tr9ng hInh thirc thanh tra, kiêm tra dt xuât; th%rc hin truy xuât nguOn gôc, thu
hôi và xir l thrc phâm không dam bâo an toàn. Tang cithng cong tác lay mâu thijc
phâm dê giám sat môi nguy gay ô nhim, hu kiêm chat tung san phâm sau cOng bô.
Kiên quyêt xir l các hành vi vi phm trong san xuât, chê bien và kinh doanh thirc
phâm.
- Tip t11c dy minh hot dng thanh tra, kim tra; kim soát chat chë vic san
xuât, kinh doanh hóa chat và các vt tu nông nghip; dam bão viêc sir diing dáng chitng
loai, lieu luçing, thtyi gian cách ly cita cáe loai vQt tu nông nghip trong trông tr9t, chàn
nuôi, nuôi trOng thity san, báo quãn và ché bien nông san thrc phãm.
- Duy trI thirc hin vic giám sat, kim tra tn dix hóa chat dc hi trong nông
san, thiry san. Kiêm soát chat chê các co sir giet mô gia sitc, gia cam; kiem tra vic
thirc hin các quy djnh dam bâo diêu kin ATTP trong toãn b chuôi san xuât thirc
phâm an toàn.
- Ngän chn có hiu qua vic kinh doanh thrc ph.m giã, thirc ph.m kern chit
hrçing, qua hn sir diing, vi phm quy djnh ye ghi nhân hang hóa, khôn rO nguôn gOc
và gian lan thixcing mai. Quân l chit chê hoat dng kinh doanh da cap, thuong mai
din tir dôi yin thirc phâm, chit trong nhóm thirc phãm bâo v sire khOe, thirc phãm bO
sung, thirc phâm tang ci.rirng vi chat dinh duOng.
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- Tang ci.thng Cong tác quãn 1 Afl'P ctM v&i các chçi, siêu thj và các h thông
dir tri, phân phôi hang hóa thirc hâm, các lang nghê san xuât thrc phâm, báo dam
vüa duy trI và phát triên nghê truyén thông, via bâo dam ATTP cho nguii tiêu dung.
- Tang cii?ing cong tác thanh tra, kim tra d& v&i ca si djch vi an uing, thu
tr9ng loai hInh phiic viii cho nhiêu ngithi nhr bêp an tp the, co sâ chê biên suât an
san, djch vit nâu an luu dng, thrc an dung phô.

2.3. Nâng cao nàng ly'cphbng ch6ng ng5 d3c thycphm và các bnh truytn
qua tliycphânz
- Tang cix&ng nàng lrc và hiu qua cüa h thng giám sat, chü dng phông
ngra NDTP và các bnh truyên qua thirc phâm. To chüc giám sat các san phâm thjc
phâm có nguy Co cao nhäm kjp thi cánh báo ye nguy co mat ATTP.
- Kim soát cht chê vic thirc hin các quy djnh pháp 1ut v ATTP, dc bit
các quy djnh ye diêu kiin ATTP cüa các cci sâ cung cap suât an san, nhà hang, khách
san, khu du ljch, 1 hi, thCrc an ththng phô, bêp an tp the trueing hQc, khu cong
nghip...; quy rO trách nhim cüa ngu&i dirng dâu. Kiên quyêt không clê các co sâ
không dü diêu kin theo quy djnh cüa pháp 1ut san xuât, kinh doanh thrc phâm,
cung üng djch vii an uông; xü l nghiêm các vi phm.
- Tang cii?mg cong tác quân l, cAp GiAy chüng nhn cci sâ dü diu kin ATTP
cho các co s san xuât, kinh doanh thirc phâm theo phân cap quãn 1 ti các tuyên.
- Tang cting cong tác quân l di v&i các cci so san xuAt, kinh doanh thirc
phâm không thuc din cap Giây chüng nh3n co sO dü diêu kiin A'ITP theo phân cap
tai các tuyên.
- Tang cu?mg näng 1irc hoat dng cüa h thng giám sat, glui nhQn và phông
ngüa NDTP và các bnh truyên qua thc phâm. HInh thành h thông cânh báo nhanh
và phân tIch nguy cci lam cci sO khoa h9c cho cong tác quán 1 ATTP:
+ XO 1 chü dng, nhanh chóng các sr c khAn cAp v ATTP, d xuAt các bin
pháp khãc phiic.
+ Hcip tác chit chê và có hiu qua vOi các tinh, thãnh ph khác trong câ nuOc
ye chia sé thông tin và xr l các van dê ye ATTP.
2.4. Quy hoich xây drng và p/tat trie2n yang san xuãt rau, cü, qua dam bão

ATTP
- Ph bin, huOng dn các doanh nghip san xuAt, kinh doanh thirc phm ap
ding các mO hInh thc hành san xuât tot, h thông quãn l chat krçing ATTP tiên tiên
trong san xuât rau, Cu, qua nhu: GMP, GHP, HACCP, ISO22000, GAP,... Phát triên
các vüng san xuât rau, cü, qua am bâo an toàn.
- T chi'rc huOng dan, h trçl cho các th chüc, cá nhân tham gia xây drng chui
cung rng san phm an toãn bn vUng.
2.5. Quy I,ozc/: và quán 1j5 yang c/tan nuôi, gilt mi gia sac gia cm dam bdo
ATTF
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- T chüc hu&ng dn, h trçi các Co sâ chàn nuôi sü dung các san phm h trq
chän nuôi dáng cách; không sir dicing chat cam, không sü ding hóa chat, kháng sinh,
thuôc thu y không rô nguôn gôc xuât xu và ngoài danh mic cho phép.
- T chüc các dim git m tp trung; hràng dn các Ca sâ git m gia süc, gia
cam tp trung nâng cap co sâ vt chat, trang thiêt bj bão dam ATTP trong giêt mô,
vn chuyên, kinh doanh san phâm dng 4t.
2.6. Quy hoçzch và quãn lj yang nuôi fráng lháy san dam báo ATTP
- T chüc tuyén truyn, huâng dn các ca sà nuôi trng thüy san thirc hin
không str diing hóa chat xr 1 môi tru&ng, kháng sinh cam, thuôc thu y thüy san
không r nguôn gôc xuât xtr và ngoài danh mic cho phép.
- Quy hoch các vüng nuôi trng thüy san tp trung, khuyn khIch áp diing
theo hixâng VietGAP, hurng hthi co trong nuôi trông thüy san; hrning dan các cci sâ
nuôi trông thüy san, so chê, chê biên các san phâm thüy san nãng cap cci sà 4t chat,
trang thiêt bj bâo dam ATTP.
2.7. Dy mçinh cong tác cal các/z thá tyc hank chInk
Dy mnh cái cách thu tiic hành chInh, irng diing cong ngh thông tin, chuyn
dôi so nhäm tto diêu kin thun lçii và giãm tôi da thyi gian, diêu kinthrc hin thu
tic hành chinh cho các to chüc, cá nhân san xuât, kinh doanh thirc phãm. Tp trung
tuyên truyên cho to chCrc, cá nhãn san xuât, kinh doanh thirc phâm ye vic sü dung
djch vi1 cong tr%rc tuyên và lçii Ich cüa vic triên khai áp diing vic giâi quyêt thu tic
hânh chInh trên h thông djch vi cong.

..,.

.

A

A

3. G.ai phap ye nguon lirc
3.1. Tang cithng náng lrc h t/zong quán 1j5 n/ia nithc và 1hrc thi pháp lult
vêATTP
- T chüc thirc hin sp xp, kin toàn t chüc b may, b sung bién ch cho
các caquan, don vj thrc hin nhim vi báo dam ATTP trén dja bàn tinh theoNghi
djnh so 1 07/2020/ND-CP ngày 14/9/2020 cüa ThU txâng ChInh phU ye süa dôi, bô
sung mt so diêu cUa Nghj djnh so 24/2014/ND-CP ngày 04/4/2014.
- Tip tiic duy trI h thng thông tin gifla cac co quan, don vj, dja phi.rong d
phôi hçp trong thirc hin thanh tra, kiêm tra, hu kiêm và x 1 sr cO ye ATTP trén
dja ban tinh.
- Quan tam bi trI ngun 11?c lam cong tác ATTP dam bâo dü s h.rcing, chit
Ii.rqng theo yêu cau thic hin thim vi bâo dam ATTP:
+ Tang cithng biên ch cho di ngü lam cong tác bâo dam ATTP cUa các
tuyén, dü khá nàng quãn l và diêu hành các hoat dng dam bâo ATTP. Tlc hin
vic phân cap, phan cong cho các Co quan quãn l thrc hin vic kiêm tra ye ATTP
trén dja bàn, tránh chng chéo va bó sot.
+ Thrc hin phân cp di dôi vài dào tao, tp hun, nâng cao näng hrc quãn 1)',
trInh d chuyên mOn, nghip v cho can b quân 1 ATTP ti các tuyen.
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+ Bi dng, dào tao, thu hut ngun nhân 1irc v chuyên môn, nghip vi th%rc
hin nhim vi quãn 1 ATI'P.
- Dy manh 1rng ding cong ngh thông tin, chuyn di s trong cài each, giãi
quyêt thu tic hành chInh ye AU?.
- Dy manh nghiên cru khoa hQc: Tp trung nghiên ciru xác djnh, dánh giá và
dua ra các giái pháp can thip nhàm câi thin tInh trng bâo dam ATTP.
- Tang cing lien kt, 1ng ghép cac hoat dng v ATTP vi các chixang trInh
lien quan khác dê tn dung nguôn nhân lirc. Day mnh xã hi hóa mt so khâu djch
v1i k5 thut phiic vi cOng tác quàn 1 AYFP; phát huy vai trô cüa các doanh nghip,
các tO chüc xã hi, các to chüc doãn the trong vic tham gia dam báo ATTP.
3.2. Tang cw)ng du 1w ngun 1iv liii chi'nh cho cik hoed d3ng báo dam A TfP

- Tip tiic dâu tix nâng cp Ca sâ ha t.ng, trang bj các trang thit bj c.n thit cho
các tuyên dam bâo hoat dng giám sat và kiêm soát NDTP, bnh truyên qua thrc
pham.
- Tang cix&ng ctu Ui kinh phi cho cong tác dam bâo ATTP. Xâ hi hóa, da
dng các nguôn hrc tâi chInh và tüng biràc tAng m1rc dâu Ui cho cong tác dam báo
ATTP trên dja bàn tinh.
Phn thu ba:
TO CH(JC THçC HIN
I. PHAN CONG TRCH NHIM
1. Ban Chi do lien ngành v v sinh an toàn thirc phm tinh

Chju trách nhim chi dao, giá.m sat, kim tra và dOn d& cac sâ, ban, ngành cüa
tinh, UBND các huyn, thj xA, thành phô thirc hin có hiu qua kê hoach nay.
2. S& Y t - Co quan thtrông trrc Ban Chi do lien ngãnh v VSATFP tinh
- Chü trI, phi hcip vói các sä, ban, ngành t chrc chi dao, trin khai các ni
dung cüa ké hoach nay trong phm vi nhim v1, quyên hn di.rcic giao. Don doe cac
cci quan, dan vj, dja phucmg thixc hin tot chüc nAng nhim vii dirçic phân cong trong
vic bâo dam ATTP trên dja bàn.
- Tham mixu UBND tinh, Ban Chi dao lien ngành v VSATTP tinh ban hành
các vAn bàn chi dao triên khai thirc hin cong tác bào dam ATTP trên dja bàn, chi dao
các doãn kiêm tra lien ngãnh ye ATTP cüa tinh tang cithng kiêm tra 'ic thirc hin
cong tác bao dam ATTP tai cap huyn, cap xA trong viêc thirc hin chüc nAng, thim
vu.
- Tang ci.rông cOng tác cOng tác thông tin, giáo dc truyn thông nng cao nhn
thuc ye ATTP, thc chap hành các quy djnh cüa pháp lut ye báo dam ATTP dôi
vâi các ca sâ san xuât, kinh doanh san phãm. PhOi hçip yâj Dài Phát thanh yà Truyên
hInh tinh, Báo Quáng Trj, dông thai chi dao Trung tam Kiêm soát bnh tt tinh tAng
cuäng tin, bài, chuyên miic ye AUP; in an t& rai, bang rOn, lap dt pano tuyên

12
truyn,...; thông tin, tuyên truyn khách quan, trung thrc, kjp th&i v tInh hInh ATTP,
nhât là các diên hInh tiên lien trong san xuât, chê biên, liru thông tIc phâm an toân
và các vi vic vi phm pháp 1ut ye ATTP; to chüc dào tao, tp huân nâng cao näng
1irc cho can b lam cOng tác ATTP các tuyên.
- Tang ci1mg cOng tác thanh tra, kim tra, hu kim v AlT? tai các ca s& san
xuât, kinh doanh th%rc phãm theo phân công, phãn cap. Quân l chat chë hoat dng san
xuât, kinh doanh, quãng cáo thrc phám chüc näng, thrc phâm thng cixäng vi chat dinh
duöng, ph%i giathirc phâm, chat ho trçi chê biên thrc phãm, nrntc uông dóng chai, ntrâc
da dung lien, bep an tp the, djch vi an uông. Tang ci.rt':ing cong tác lay mu thjc phâm
dê giám sat môi nguy, hu kiêm và xü l nghiêm dôi v&i các cci sâ các hânh vi vi phim
theo linh virc dixçic phãn cong quãn 1. DOng thtyi có hInh thüc biêu ducmg, khen
thu&ng kjp thñ, phü hcip dôi vài to chirc, Ca nhãn phát hin và cung cap thông tin
chInh xác ye vi phm A lIP.
- Giám sat và tip nh.n thông tin v các Ca, v1i NDTP, các bnh truyn qua
thirc phâm trong cong dông. Khi xây ra NDTP, chju trách nhim to chüc cap ciru,
diêu trj kjp thii cho ngithi bj NDTP; phôi hqp vói Sä Nông nghip và Phát trién
Nông thôn, Sâ Cong Thuong, Phông Cânh sat môi tnthng — Cong an tinh diêu tra
nguyen nhãn, phân tIch can nguyen gay ng dec, tiên hành truy xuât nguôn gOc dôi
vâi các san phâm nghi ng?i gay ng dec; tham mxu, de xuât bin pháp giái quyêt báo
cáo UBND tinh, Bô Y tê.
- Tip tVc duy trI và dy manh cong tác giãi quy& các thu t%ic hành chInh v
ATTP theo djch vi cong mi'rc d 4.
+ T chüc tip nhn và quán 1 h sci, cp Giy chrng nhn dü diu kiin ATI'P
cho các co so san xut, kinh doanh thirc phâm theo phân cap quan 1.
± T chCrc tip nh.n và quan 1 h sa, cp Giy Tip nhn dàng k)' bàn cong b
san phâm, Giây Xác nh.n ni dung quáng cáo dôi vOi san phâm dinh dixOng y h9c,
thrc phãm dành cho chê d an dc bit, san phâm dinh dung dãnh cho tré den 36
thàng tuôi.
- T chüc tip nhn bàn tir cong b san phm di vOi các san phm thxc ph.m
theo quy djnh.
- Tang cithng du tx d nang cao nän hrc cho Chi ciic An toàn v sinh thrc
phâm tinh; cüng cô và nâng cao nãng lijc kiém soát ATTP tai tuyén huyn và tuyên
xa.
- Duy trI din thoai du&ng day nóng d tip nhin phân ánh cüa nhãn dan, báo
chI ye vi phm ATTP.
- Chü trI, tham gia các doàn thanh tra, kim tra lien ngánh v ATTP cüa tinh.
- Phi hqp v&i các sO, ban, ngãnh, doãn th huOng d.n, kim tra, giám sat vic
thirc hin ké hoach, tong hcip két qua báo cáo UBND tinh và Ban Chi dao lien ngành ye
VSATTP tinh và Trung uong. DinlI k' to chirc so ket, tOng ket kêt qua thirc hin K
hoach nay.
3. S& Nông nghip vã Phát trin nông thôn
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- Tham mu'u UBND tinh ban hãnh các van ban chi dao trin khai thc hin
cong tác ám bâo ATTP di v&i các san phm nông, lam, thüy san và mui.
-, Chü trI, phi hçp vri các dcin vj có lien quan quán 1 cht chê các hoat dng
san xuât, kinh doanh cac loai thirc phâm nông, lam, thüy san và muôi thuc ngãnh
nông nghip và phát triên nông thôn quân 1 theo quy djnh cüa pháp lut.
- Tang cix&ng cong tác thông tin, giáo diic truyn thông nâng cao nhn thurc v
AT1'P, ' thüc chap hành các quy djnh cüa pháp lut ye báo dam ATTP dôi vyi các co
s& san xuât, kinh doanh san phâm nông, lam, thüy san và rnuôi. PhOi hqp vâi Dâi
Phát thanh và Truyên hInh tinh, Báo Quãng Trj dua tin bài ye cong tác quãn i chat
hrçing 4t tu nông nghip, ATTP vâi san phâm th%rc phâm, nông lam thiXy san. In an
t1 roi, bang ron, pano tuyên truyên,... To chüc dào tao, tp hun nãng cao nàng 1irc
cho can b lam cong tác ATTP các tuyên.
- Tang cuing cOng tác thanh tra, kim tra, hu kim v ATTP tai các Ca so san
xuât, kinh doanh san phâm nông, lam, thüy san và muôi ,theo phân công, phân cap.
Tp trung tang cuOng quán l thuôc báo v thirc 4t, thuôc thu y, phânbón, thüc an
chan nuôi, san phâm xiX 1 môi tri.r&ng nuOi trông thüy san, hot dng giêt mô gia sue,
gia cam nhO lé; tang cuOng cong tác lay mu thirc phâm dê giám sat môi nguy, hu
kiêm và xü 1 nghiêm dôi v&i các ca sO các hành vi vi phm theo lTnh vuc duçic phân
Cong quãn l.
- Tip tic duy trI và dy manh cong tác giai quyt các thu tic hành chInh v

ATTP theo djch vi cOng mirc d 3, mi'rc d 4: To chirc tiêp nhn và quãn l ho so,
cap Giây chOng nhn du diêu kin ATTP cho các co sO san xuât, kinh doanh thirc
phâm theo phân cap quãn l.
- Chu trI, phi hqp vOi UBND các cp xây dimg và phát trin vüng nguyen lieu
san xuât nông san thirc phâm an toàn, các Ca sO giêt mô tp trung, san xuât kinh

doanh thirc phAm theo chuOi, chçi dâu môi nông san thirc phâm an toàn, kêt nOi ngu&i
tiêu dng vOi nguOi san xuât. Day manh thông tin, quãng bá, gi&i thiu cho ngu&i dan
dja chi ban thirc phãm an toàn Co XáC nhn; cOng khai CC Co 50 san xuât, kinh doanh
khOng du diêu kin ATTP, vi pham các diêu kin ye ATTP theo dOng quy djnh den
nguOi tiêu dung yà nguOi dan.
- Tiêp tiic triên khai các chucing trInh giám sat 8 nhim sinh h9c và tn du hóa
chat trong san phâm nOng lam thüy san; kjp thai canh báo nguy co ATTP den nguOi
tiêu dung.
- Tip tic huOng dn yà dOn dc các huyn, thj xâ, thành ph t chüc trin khai
san xuat ban dâu nhO lé theo quy
k ban cam kêt dam bao ATTP dôi vOi các ca
djnh tai Thông tu sO 17/201 8/TT-BNNPTNT ye phuang thrc quan l dieu kin bao
dam ATTP di vOi co sO san xu&, kinh doanh nOng, lam, thüy san yà muôi khOng
thu)c din cap Giây chrng nhmn ca sO du diéu kin ATTP.
- Thc hin chInh sách h trçl các co sO san xut nông, lam, thüy san và mui
nhàm nãng cao nãng lc san xuât, áp ding các chucmg trInh quãn l chat luc?ng tién
tin và xay dimg thuang hiu san phâm truyén thông cüa tinh.
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- Duy tn din thoai dithng day nóng d tip nhn phãn ánh cüa nhân dan, báo
chI ye vi phim ATTP.
- Chü trI, tham gia các doàn thanh tra, kim tra lien ngãnh v ATTP cüa tinh;
djnh k' báo cáo kêt qua hot dng ATTP ye cci quan thir&ng trrc dê tong hçip báo cáo
UBND tinh, Ban Chi dto lien ngành ye ATTP tinh và Trung wing.
4. S& Cong Thirong
- Tham mxu UBND tinh ban hành các vAn bàn chi do triên khai thrc hin
cong tác dam bâo ATTP di vâi các san phm bánh keo, ruqu, bia, nisàc giâi khát.....
- Chü trI, phi hqp vâi cac &in vi lien quan quãn l cht chê hot dng san
xuât, kinh doanh các 1oii thirc phâm thuc linh vrc ngânh Cong thuxmg quãn 1theo
quy djnh cüa phap 1ut. Phôi hçip vói UBND các các huyn, thành phô phát triên h
thông phãn phôi thirc phâm an toàn; quãn 1 chq bào dam ATFP; quân l các lang
nghê thrc phâm theo phãn cap quãn ly.
- TAng cu&ng cong tác tuyên truyn, giáo diic, truyn thông, nâng cao nh.n
thüc ye ATTP thuc linh vrc duçic phân cong quãn 1; ' thirc chap hành pháp lut ye
quân 1 ATTP, thCrc trách nhim cUa to chirc, cá nhân san xuât, kinh doanh thrc
phâm dôi v&i cong dông; kiên thüc cüa ngithi tiêu dung trong hra ch9n và tiéu dung
thirc phâm an toàn. In an t? rcji, bang rOn, pano tuyên truyên,...; to chirc dào tao, tp
huãn nãng cao nAng hrc cho can b lam cOng tác A1TP các tuyên.
- Tang cthng cOng tác thanh tra, kim tra, hu kim v ATTP ti các cci sâ san
xuât, kinh doanh thirc phârn thuc linh virc duqc phân cong quãn 1. Quán l chat chê
hot dng kinh doanh da cap, thuang mi din tr dôi v&i thrc phâm, chü tr9ng nhóm
thirc phám bâo v sirc khOe, thrc phâm bô sung, thrc phâm tAng cu&ng vi chat dinh
duôrng. TAng cu&ng cong tác lay mu thirc phâm dê giám sat môi nguy, hu kiem và
xr l nghiêm doi v&i các co sà các hành vi vi phm theo lTnh vrc &rcic phân cOng
quánly.
- Tip tic duy tn và d.y mtnh cong tác giâi quyt các thu tiic hành chInh v
ATTP theo djch vii cOng müc d 4: T chüc tiêp nhn yà quán l' hO sa, cap Giây
chcrng nhn dü dieu kin ATTP cho các ca s& san xuat, kinh doanh thçrc phâm theo
phân cap quán l.
- Tip tic hu&ng dn va dOn dc các huyn, thành ph t chuic trin khai k
bàn cam kêt dam báo ATTP dôi vói các cci sâ san xuât, kinh doanh thirc phãm khOng
thuc din cap Giây chrng nhn co s?i dü diêu kin ATTP theo quy djnh t?i Nghj
djnh 1 7/2020/ND-CP ngày 22/3/2020 ye sira dOi, bO sung mt sO diêu ccia các Nghi
djnh lien quan den diêu kin dâu tu kinh doanh thuc linh virc quân l nhà nuâc cüa
B COng thuang.
- Duy trI din thoii du?ng day nóng d tip nh.n phàn ánh cüa nhân dan, báo
chI v vi pham ATTP.
- Chü trI, tham gia các doãn thanh tra, kim tra lien ngánh v ATTP cüa tinh;
djnh kS' báo cáo kt qua hoat dng ATTP v ca quan thuing trrc d tng hqp báo cáo
UBND tinh, Ban Chi dio lien ngành ye ATFP tinh và Trung uang.
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5. Cong An tinh
- Ph& hçip v&i S& Y t Sà Nông nghip và Phát trin nông thôn, S& Cong
Thucing và các s&, ban ngành lien quan thu&ng xuyên trao dôi thông tin; thngcung
cong tác thanh, kiêm tra vic chap hành các quy djnh cüa nhà nuóc ye ATTP nhàm chü
dng phông ngi1a, phát hin và xir 1 nghiêm các hành vi vi pham.
- Trin khai dng b các bin pháp nghip vii, râ soát, nm chic tInh hInh s
dôi tiiçlng, tuyên, dja bàn tr9ng diem ye ATTP dê kjp thii phông ngira, du tranh Co
hiu qua vâi các hành vi vi phm.
- Tp trung diu tra, xü 1 hInh sir di vài di tuçmg có hành vi pham ti v
ATTP theo quy djnh cüa pháp 1ut.
6. Cic Quãn 1 thj trtrông tinh Quãng TrI
Tang ci.thng cong tác thanh tra, kim tra, xr 1 vi phm pháp 1ut v ATTP
thuc trách nhim quân 1 cüa Bô Cong Thxcingtheo chi dao cüa Tong ci1c Quãn 1
thj truOng, UBND tinh và các hành vi vi pham ye san xuât, buôn ban hang giâ, hang
cam, hang nhp 1u, gian 1n thucrng mai, kinh doanh thirc phâm không rô nguôn gOc
xuât xü theo quy djnh cüa pháp 1ut.
7. S& Giáo diic và EDào tio
- Chi dao, thrc hin nghiêm tüc quy djnh v hot dng y t trong các cci s&
giáo diic, dào tao, giáo dic nghê nghip dixçic quy djnh tai các van bàn cüa B Giáo
diic và Dào tao.
- Tang cuäng chi dao các cci s& giáo dc, dào tao, giáo diic ngh nghip có bp
an tp the thirc hin nghiêm tüc các quy djnh dam bâo ATTP, kiêrn soát cht chê quy
djnh cung rng các djch vi an uOng tai truing hQc; dông th&i gan chi tiêu bâo dam
ATTP vói các chi tiêu hoat dng chuyên mon hang näm cüa nhà tnr?ing.
- Ph6i hqp vói Sâ Y t xây dirng k hoach ci1 th t chrc tuyên truyn, giáo
diic ye ATTP trong các các cci s& giáo dic, dào tao, giáo diic nghê nghip.
.,

.

.

A

8. Ban Quan ly Khu kinh te
- Chü tn, phi hçrp v&i các ngành chCrc nãng, cOng doàn các khu cong nghi
tuyên truyên, phô biên các van bàn quy djnh cUa pháp 1ut ye ATTP, kiên thurc ye
A1TP cho nguOi quãn 1, ngi.thi lao dng cüa các doanh nghip trong các khu, ciim
cOng nghip trên dja bàn tinh; hithng dan, vn dng doanh nghip dâu ti.r báo dam diêu
kin ATTP dOi vâi bêp an tp the, btta an ca cüa ngll&i lao dng b dam dinh di.rmg,
ATFP; không dê xày ra NDTP tai bep an tp the cüa các doanh nghip.
- Phi hçip v&i cac ngành chüc nang trong cong tác kim tra v ATTP xà 1,
khac phiic các sr cô ye ATJTP a các doanh nghip trong các khu, ciim cOng nghip trén
dja bàn tinh.
9. S& K hoch và Du tir
Hcng dn dua các miic tieu, chi tiêu v dam bão ATTP vào k hoach phát
tniên kinh te - xâ hi cüa ngành, dja phircing; lông ghép các ni dung cong tác bào
dam ATTP và các hoat dng ye ATTP vào các chixcrng trInh, dir an trén dja bàn tinh.
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10. S& Tài chInh
Can cü khâ nàng ngân sách h.ng nAm, phi hçip vOi Si Y t, các Sä, ban ngãnh
tham miru trInh UBND tinh bô trI kinh phi cho các Ca quan dan vj triên khai thirc
hiri các hoot dng ye dam báo ATTP trén dja bàn tinh theo sr phãn cap ngãn sách
hin hành; huâng dan vic quân 1, sir diing và quyêt toán kinh phi theo quy djnh cüa
Lut Ngân sách nba nuàc và các van bàn khác theo quy djnh.
11. S& Khoa h9c và Cong ngh
- Chü trI t chüc thirc hin quân 1 nhà nuâc v tiêu chu.n k5 thut.
- Ph& hçip v&i các s&, ban, ngành lien quan t chüc thanh tra, kim tra v tiêu
chuân, do lu&ng, chat lucrng và si hcru tn tu dôi vâi các to chüc, các nhân san xuât,
kinh doanh thirc phãm.
- Phi hçip vci các ca quan, dan vj lien quan tham miiu UBND tinh nhim vi
khoa h9c và côn ngh nghiên ciru triên khai i'mg ding tiên b khoa hçc, k5' thut vào
san xuât thrc phâm dam bâo chat luçing ATTP.
12. S& Thông tin và Truyn thông
- T chüc tnin khai, hithng dn các Ca quan báo chI trên dja bàn tinh thng
cithng thii luçing tin, bài tuyên truyên, phô biên kiên thCrc, quy djnh pháp lut và các
hott dng dam bâo ATTP cho nhân dan; thông tin rng rai so din thoi dithng day
nóng và dâu mOi tiêp nhn, xir 1 to giác, phàn ánh cüa to chüc, các nhãn ye hành vi
vi phm ATTP; phôi hcip v&i các ca quan chic nàng kiêm tra vic quâng cáo thirc
phâm dôi vth các ca quan báo chI.
- Chi dao, hucng d.n, dOn dc Phông V hóa và Thông tin, Trung tam Van
hóa Thông tin - The diic the thao các huyn, thj xä, thành phô tuyên truyên rng rãi,
thu?ng xuyên lien h thông truyên thanh cap huyn, cap xA, h thông thông tin ca sâ
gop phân nâng cao nh3n thüc cüa nguäi dan v báo dam ATTP.
13. S& Ni vi
Phi hçip vJi các sà, ban ngành va các dja phuang lien quan rà soát, kin toàn
tO chirc b may, biên chê dê thrc hin tOt cOng tác quãn I ATTP trén dja bàn tinh.
14. S& Van hóa, Th thao và Du llch
- Chü trI, phi hçrp v&i các so, ban, ngành, doàn th hithng dn phong trào
"Toân dan doàn kêt xay dimg diii sOng van hoá"; tuyên truyên cho cong dông thirc
hãnh bâo dam ATTP gàn kêt vâi thirc hin nêp song van minh trong Lê hi, dam
hiêu, dam hi; vn dng cong dông thay dôi nhCing phong t%lc, tp quán an uông mat
v sinh, ãnh hu&ng tài sirc khOe và tInh mng con ngithi.

- Phi hqp vâi các ngành chrc náng cüa tinh và các dja phuang vn dng tuyen
truyên, kiêm tra giám sat báo dam ATFP trong các khu du ljch, Lê hi và các sir kiin
the thao, van hoá.
- Phi hqp vâi cac ngành thânh vien Ban Chi dao t chtrc cong tác thông tin
tuyên truyen phô biên kiên thrc pháp lut ye ATTP. Tang cthng cong tác thanh tra,
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kim tra các t chüc, cá nhân chip hãnh các quy djnh pháp 1ut v vAn minh du ljch
ti cac Ca si kinh doanh djch vu du ljch.
- Chi dio các dan vj trrc thuc ngãnh, các doanh nghip du ljch, 1i] hành chü
dng xây dimg kê hoach và triên khai thrc hin các quy djnh ye ATTP.
A
15. Dai• Phat thanh - Truyen
hinh tinh, Bao Quang Tr!
9

- Báo Quâng Trj tAng cuing tin bài, chuyên miic, chuyên trang, chixang trinh
ye AUP.
- Dài Phát thanh - Truyn hInh tinh phi hçip vi các caquan quãn 1 v ATTP
và các don vj lien quan thu?ng xuyén thông tin, tuyên truyên, phô biên kiên thüc
pháp 1ut ATTP trong san xuât, kinh doanh, lira ch9n, tiêu dung thirc phâm an toàn
và phông chông NDTP; Chü trQng truyên thông dê chuyên dôi hành vi, thói quen, tp
quán Ic hu không bâo dam ATTP, hthng vào dôi tuqng san xuât, kinh doanh nhô
lé, nhân dan & vüng sâu, vüng xa. Tang th&i hrçmg phát song các chxang trInh ye bâo
dam ATTP; có các chuyên miic, chuyên dé ye báo dam ATTP. Duy tn chuyên mi1c
"VI süc khOe cong dông", "An toàn thirc phãm" dé tuyên truyên, nêu guang nhUng
diên hInh tiên tiên
san xuât thirc phãm an toàn và cong khai nh&ng ca s& vi phm
AT1'P.
ye

ye

ye

- Ph& hçip thông tin rng rAi s din tho.i &r&ng day nóng và du mi tip
nhn, xü 1 to giác, phân ánh cüa tO chüc, cá nhân ye các hành vivi phm ATTP;
Hiên thj din thoai dithng day nóng ATTP cüa các ngânh Y tê, Cong Thuang,
Nông nghip và PTNT trên chumg trInh truyên hInh cüa tinh dé ngi.thi dan biêt
h cung cap thông tin ye các vi phm ATTP.
so

ye

lien

16. Uy ban nhân dan các huyn, thj xã, thành ph
- Tip tiic kintoàn, nang cao nAng hrc cho các dan vj quãn 1 chuyên ngãnh
ye ATTP, BCDLN
VSATTP cap huyn và cap xã dé thrc hin tot côn tác quãn
l nhà nrnfcc
ATTP trén dja bàn quân 1; &ra tiêu chI, chi tiêu ci the ye cong tác
bâo dam ATFP vào ké hoch phát trién kinh tê - xA hi cüa dja phung, phân Cong rö
trách thim cUa trng cá nhân, co quan, dan vj và &rçic kiêm tra, kiêm diem, dánh giá
két qua thirc hin djnh k' hang nAm. Gãn trách nhim cüa Chü tjch UBND trong vic
quãn 1 bâo dam ATTP & dja phuang.
ye

ye

- Phi hçip vâi S& Y t, S& Nông nghip và Phát trin nông thôn, S& Côn
Thuang và các co quan, don vj tham mini UBND tinh, Ban Chi dao lien ngành
VSATTP tinh các quyêt djnh, kê hoach, chi.rong trinh, dê an, dir an, cache chInh sách
ye quãn 1 ATTP cüa tinh; trién khai quy hoach, xây dirng khu giêt mô tp trung, các
chçi dam bâo ATTP, các vüng san xuât, chê bien thrc phâm an toàn v&i quy mô tp
trung; xây dimg và nhân rtng mô hInh chuôi cung cap thirc phâm nông lam thüy san
an toàn gAn vói Chi.rcing trinh xây dirng nông thôn m&i, Chuong trInh mOi xA phu&ng
mt san ph.m (OCOP); xây d%rng mO hInh diem xã, phuOrng, th trân dt tiêu chi
A1TP. Thu hut doanh nghip dâu tu vao khu giêt mO dng v@ tp trung, khu
xuât
che bien thrc phâm an toàn. BO tnI phü hçip qu dat theo quy hoch dé xây dirng các
ca s& git m tp trung dam bao AUP Phát triên vüng
xuât hang hOa nOng
nghip tp tnung theo Phuang an quy hoach nhu: vüng
xuât lüa, vUng trOng rau an
ye

san

san

san
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toàn,...; vüng nuôi trng thUy san; san xut nông nghip hihi ca, nông nghip üng
diing cong ngh cao,...
- Chü dng, phi hçip vâi các S&, ban, ngành lien quan tang cuàng quãn 1 chat
chê các quy djnh, diêu kin bâo dam ATTP dôi vâi các Cx sâ san xuât, kinh doanh
thirc phâm duqc phãn công, phãn cap quãn 1 tai dja phisang.
- Tang cix&ng boat dng quãn 1' nhà nithc v ATTP di vi các lang ngh thirc
phâm, chq dâu môi nông san thirc phâm, chq thirc phâm trên dja bàn, kiên quyêt xóa
bô và ngän chn vic phát sinh cac loai chq tam, chq cóc không dam bâo diêu kin v
sinh ATTP; kiêm soát AFIP dôi vâi các san phâm nông lam thüy san cüa djaphiiong
truâc khi dija ra tiêu thii trên thj tru&ng; quân l cht ch các co s& t.p kêt, trung
chuyên, phixang tin 4n chuyên san phâm thrc phâm nông lam thüy san ttr ben
ngoài vào dja phxcing.
- Tang cumg quãn 1, thanh tra, kim tra djnh ks', dt xut ca s& san xut, kinh
doanh thirc phâm; c sâ 4t tu nông nghip theo phân công, phân cap. Xr l nghiêm
dôi vói cci sâ vi phm và cong khai trên phizang tin thông tin dai chüng.
- T chüc k) cam kt san xuAt, kinh doanh thijc phâm an toàn di vci co sà
nông lam thüy san không thuc din cap Giây chCmg nhn ca sâ dü dieu kin ATTP
và kiêm tra vic thirc hin các ni dung dã cam kêt dat 100% theo Thông ti.i
so 17/201 8/TT-BNNPTNT.
- Dam bâo kinh phi hang näm cho các don vi trin khai cong tác ATTP dja
phucmg. Huy dng các nguôn 1irc xã hi phiic vi cho cong tác bâo dam ATTP cüa dja
phuang. Bô tn, on djnh Cong chirc theo dOi cong tác ATTP cap huyn; phãn cOng
cOngchüc cap xã kiêm nhim theo dôi cong tác ATTP, han chê tôi da vic luãn
chuyen can b nay, dOng thM dào tao, bôi dng nãng cao chuyên môn, nhip vii
cho cong chrc lam cong tác quãn 1 ATTP tü cap huyn den cap xã; mua sam trang
thiêt bj cho hoat dng thâm djnh, thanh tra, kiêm tra ATTP tai dja phucng.

- Chi dao các ngành chüc näng cüa dja phuong phi hcip v&i t chirc, hi doãn
the, xây dimg ké hoach chi tiêt, cii the dam bào cong tác ATTP phü hçip vói tInh hInh
cv the cüa tüng dja phuorng. Tang cithng cong tac tuyên truyen, giáo dye, phô bien
kiên thirc ye ATTP, thrc chap hành pháp lut ye ATTP bang nhiêu hlnh thüc phü
hqp, hiu qua.
17. D nghj U5' ban MTTQ Vit Nam và các t chfrc chInh trl - xã hi tinh
- T chüc các hot dng tuyen truyn, vn dng doàn vien, hi viên, nhân dan
tich crc tham gia cong tác báo dam ATTP; Xây drng và nhân rng các h kinh
doanh, co sà san xuât, kinh doanh thirc phãm an toàn.

- Giám sat vic chip hành pháp lut v ATTP; T chüc tip nh.n và xü 1
thông tin phãn anh, kien nghj, phát giác cüa nhân dan dôi vci hành vi vi pham ye
ATTP.
II. KIM! PH! THUC HIN
Kinh phi thrc hin k hoach báo dam ATTP tinh Quàng Trj giai don 20212025 duçic buy &)ng tr các nguôn: Nguôn ngân sách nhà nixâc theo quy djnh ye phãn
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cp ngân sách nhà nu& hin hành; 1ng ghép kinh phi thirc hin vâi các chuong
trInh, dê an, kê hoach có lien quan dang thirc hin trên dja bàn tinh; các nguôn kinh
phI hqp pháp khác.
III. CO CHE miEN KHAI PHOI H(P VA BAO CÁO
1.Ban Chi c1io lien ngành v VSAITP tinh có trách nhim chi dao trin khai thrc
hin có hiu qua Kê hoch báo dam ATTP tinh Quãng Tn giai don 2021-2025.
2. Trên co sâ miic tiêu và giãi pháp chung dã d ra, UBND các huyn, thj xã,
thành phô và cac sà, ban ngãnh, doàn the can cir vào chüc nang, nhim vi cña rnInh
dé xay dmg ké hoach triên khai; dlnh k' tru&c ngày 05/12 hang nàm báo cáo tiên d
và kêt qua thirc hin gri ye Sâ Y té - Co quan thu&ng trirc Ban Chi dto lien ngành ye
VSATTP tinh dê tong hcip báo cáo UBND tinh, Ban Chi dao lien ngành ye ATTP
Trung uang.
UBND tinh yêu c.0 các ccr quan, don vi, dja phuong trin khai thirc hiên./.
Noi nhIn:
- Van phOng ChInh phü;
- B Y té;
- Tht.thng trirc TirLh üy;
- Thi.nmg trrc HDND Tinh;
- Chü tjch, các PCT UBND Tinh;
- Ban Tuyén giáo Tinh üy;
- Uy ban M1TQVN tinh;
- Thành viên BCDLN VSATTP tinh;
- Cong an tinh;
- Các s&: Y t, Cong Thirng, NN& PTNT,
KH&DT, Tài chInh, Nii vv, TT&TF;
- Cc Quán I thj trtr&ng tinh;
- Hi Nông dan, Hi LI-IPN tinh, Tinh doàn;
- UBND các huyn1 txã, thành ph6;
- Luu: VT, VX.

TM. UY BAN NHAN DAN
KT. CHU TICH
PHO CHU TICH

