
1 

 

SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ 

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH 

THỰC PHẨM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 16 /BC-CC Quảng Trị, ngày 11 tháng 01 năm 2017 

 

BÁO CÁO 
CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM  

NĂM 2016 

 

I. CÔNG TÁC AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2016 

1.1. Công tác tham mưu ban hành các văn bản 

Ngành Y tế đã tham mưu xây dựng kế hoạch cho Ban chỉ đạo liên ngành 

VSATTP tỉnh số 51/KH-BCĐVSATTP ngày 29/12/2015 về việc triển khai công tác 

bảo đảm an toàn thực phẩm tết Nguyên đán Bính Thân và mùa Lễ hội Xuân 2016. 

Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP tỉnh xây dựng Kế hoạch số 17/KH-BCĐLN 

VSATTP ngày 29/03/2016 về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” 

năm 2016; Kế hoạch số 39/KH-BCĐLNVSATTP ngày 15/8/2016 về việc triển khai 

đợt thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2016. 

 1.2. Hoạt động thanh tra, hậu kiểm chất lượng ATTP 

 1.2.1. Số đoàn thanh kiểm tra trên toàn tỉnh. 

Bảng 1: Tổng số đoàn thanh kiểm tra trên toàn tỉnh 

TT Tuyến Tổng số đoàn Trong đó đoàn liên ngành 

1 Xã 374 325 

2 Huyện 67 32 

3 Tỉnh 17 2 

Cộng 458 359 

 Toàn tỉnh thành lập được 458 đoàn thanh tra, kiểm tra trong đó có 359 đoàn liên 

ngành và 99 đoàn chuyên ngành. 

 1.2.2. Kết quả thanh kiểm tra liên ngành toàn tỉnh. 

Bảng 2. Kết quả thanh tra, kiểm tra 

TT Cơ sở thực phẩm 
TSCS 

hiện có 

Số lượt cơ 

sở được 

Thanh, 

kiểm tra, 

Số cơ sở 

đạt 

Tỷ lệ đạt 

(%) 

1 CS sản xuất chế biến TP 555 592 395 66,72 

2 CS Kinh doanh tiêu dùng 3.506 4.089 3.088 75,52 

3 CS Dịch vụ ăn uống 3.597 3.799 2.771 72,94 

Cộng (1+2+3) 7.439 8.480 6.254 73,75 
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Bảng 3: Tổng hợp kết quả kiểm tra, thanh tra toàn tỉnh 

TT Tổng hợp tình hình vi phạm Số lượng 

Tỷ lệ % so với số 

CS được thanh, 

kiểm tra 

1 
Số lượt cơ sở được thanh tra, kiểm tra 

8.480   

2 
Số cơ sở có vi phạm 

2.226          26,25  

3 
Số cơ sở vi phạm bị xử lý 

452            5,33  

 
Trong đó: 

  

3.1 
Hình thức phạt chính: 

  

 
Số cơ sở bị cảnh cáo 

44            0,52  

 
Số cơ sở bị phạt tiền 

36            0,42  

 
Tổng số tiền phạt 

    

46.915.000  
  

3.2 
Hình thức phạt bổ sung, biện pháp khắc 

phục hậu quả 
    

* 
Số cơ sở bị đóng cửa  

1            0,01  

* 
Số cơ sở bị đình chỉ lưu hành sản phẩm 

37            0,44  

 
Số sản phẩm bị đình chỉ lưu hành 

71            0,84  

* 
Số cơ sở bị tiêu huỷ sản phẩm 

272            3,21  

 
Tổng số loại sản phẩm bị tiêu hủy 

244            2,88  

* 
Số cơ sở phải khắc phục về nhãn 

37            0,44  

 
Số loại sản phẩm có nhãn phải khắc phục 

30            0,35  

* 
Số cơ sở bị đình chỉ lưu hành tài liệu q/cáo 

0               -    

 
Số loại tài liệu q/cáo có bị đình chỉ lưu 

hành 
0               -    

* 
Các xử lý khác 

58            0,68  

3.3 
Chuyển hồ sơ sang cơ quan khác xử lý 

0               -    

3.4 
Số cơ sở có vi phạm nhưng không xử lý 

(chỉ nhắc nhở) 
1.774            0,52  

Qua kiểm tra 8.480 lượt cơ sở các đoàn thanh tra, kiểm tra ghi nhận có 6.254 

lượt cơ sở được kiểm tra đạt yêu cầu (chiếm tỷ lệ 73,75%) và 2.226 lượt cơ sở có vi 

phạm (chiếm tỷ lệ 26,25%) các quy định về an toàn thực phẩm. Cụ thể như sau: Tiến 
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hành kiểm tra 8.480 lượt cơ sở đã phát hiện 2.226 cơ sở vi phạm quy định về đảm bảo 

VSATTP (chiếm tỷ lệ 26,25%), tiến hành xử lý vi phạm hành chính là 80 cơ sở 

(0.94%), trong đó cảnh cáo 44 cơ sở (0,52%), phạt tiền 36 cơ sở với tổng số tiền phạt là 

46.915.000 đồng (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm: 42.590.000 đồng, TP Đông Hà: 

2.000.000 đồng, Hướng Hóa: 1.000.000 đồng, Thị xã Quảng Trị: 750.000 đồng). Ngoài 

việc xử phạt, các đoàn thanh tra, kiểm tra đã đóng cửa 1 cơ sở, đình chỉ sản phẩm của 37 

loại sản phẩm, tiêu hủy các sản phẩm không đảm bảo chất lượng VSATTP của 272 cơ 

sở với 244 loại sản phẩm bị hủy; buộc các cơ sở phải khắc phục các tồn tại nhằm đảm 

bảo đầy đủ các điều kiện trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của pháp 

luật. 

Bảng 4: Các nội dung vi phạm chủ yếu 

TT Nội dung vi phạm 
Số CS 

thanh tra 

Số cơ sở vi 

phạm 

Tỷ lệ % 

vi phạm 

1 Điều kiện vệ sinh cơ sở 7.247 632 8,72 

2 Điều kiện trang thiết bị dụng cụ 6.859 635 9,26 

3 Điều kiện về con người 7.022 1.043 14,85 

4 Công bố tiêu chuẩn sản phẩm 638 26 4,08 

5 Ghi nhãn thực phẩm 2.299 337 14,66 

6 Quy định về quảng cáo thực phẩm 517 2 0,39 

7 Vi phạm khác (hành chính) 5.508 862 15,65 

1.2.3. Công tác kiểm tra định kỳ cơ sở thực phẩm. 

Để chủ động ngăn ngừa có hiệu quả các bệnh truyền qua thực phẩm, cải thiện rõ 

rệt tình trạng bảo đảm an toàn thực phẩm, đồng thời đẩy mạnh công tác hậu kiểm 

CLVSATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ăn uống trên địa bàn 

tỉnh. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra 

chuyên ngành; thực hiện theo kế hoạch và có kết quả như sau: 

Bảng 5: Kiểm tra định kỳ cơ sở thực phẩm do Chi cục ATVSTP thực hiện  

TT Loại hình 
Số lượt cơ sở 

được kiểm tra 
Số cơ sở đạt 

Tỷ lệ đạt 

(%) 

1 Nước uống đóng chai 114 89 78,07 

2 Nước đá dùng liền 6 6 100 

3 Dịch vụ ăn uống 57 49 85,96 

4 Các CSSX thực phẩm khác 86 51 59,30 

 Tổng cộng 263 195 74,14 

Sau khi kết thúc đợt kiểm tra, Chi cục đã tiến hành xử lý những vi phạm và yêu 

cầu các cơ sở có các vi phạm tiến hành khắc phục.  
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1.3. Hoạt động Thông tin truyền thông 

 1.3.1. Công tác tổ chức Lễ phát động ra quân Tháng hành động. 

 Do nguồn kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia không có nên tháng hành 

động năm nay đơn vị nào huy động được kinh phí từ địa phương thì mới tổ chức được 

Lễ phát động an toàn thực phẩm vì vậy số lượng Lễ phát động chưa được triển khai 

đồng bộ trên toàn tỉnh. Cụ thể: toàn tỉnh có 04 huyện tổ chức và 36 xã tổ chức Lễ phát 

động tháng hành động năm 2016. 

1.3.2. Công tác giáo dục tuyên truyền, phổ biến kiến thức an toàn vệ sinh 

thực phẩm. 

Bảng 6: Tổng hợp các hình thức tuyên truyền ATVSTP 

TT 
Hình thức tuyên 

truyền, phổ biến 
Nội dung tuyên truyền 

Số 

lượng 

1 

Phát thanh (Đài phát 

thanh; loa, máy phát 

thanh) 

+ Thông điệp Tết Nguyên Đán, Tháng hành 

động, tết Trung thu 2016. 

+ Phát thanh trực tiếp hướng dẫn lựa chọn thực 

phẩm tết với người tiêu dùng 

855 

2 Đài truyền hình 

+ Đưa tin về công tác thanh kiểm tra chuyên 

ngành, liên ngành tết Nguyên đán, tháng hành 

động, tết Trung thu 2016. 

+ Phóng sự phát trên chuyên mục vì sức khỏe 

cộng đồng với các chủ đề: An toàn thực phẩm 

trong dịp tết; “Công tác thanh kiểm tra, xử lý 

vi phạm về ATTP tết’’ hướng dẫn phòng ngừa 

ngộ độc thực phẩm trong mùa hè. ” “Tăng 

cường đảm bảo ATTP tết trung thu và hướng 

dẫn cách lựa chọn bánh Trung thu an toàn”. 

“Đảm bảo chất lượng mắm, nước mắm trên thị 

trường Quảng Trị’’ 

+ Đưa tin các hoạt động tổ chức lễ phát động ở 

các huyện....vv. 

58 

3 

Báo viết, Trang Web 

Chi cục, sở y tế, Cục 

ATTP, Bộ Y tế 

(www.atvstpquangtri.

gov.vn) 

+ Bài viết đưa tin hoạt động An toàn thực 

phẩm, bài viết cảnh báo thực phẩm không an 

toàn...vv. 69 

 Công tác giáo dục tuyên truyền, phổ biến kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm với 

nhiều nội dung tuyên truyền phong phú và hình thức tuyên truyền đa dạng. 

 1.3.3. Công tác xây dựng sản xuất các ấn phẩm, thông điệp truyền thông 

Bảng 7: Tổng hợp các ấn phẩm và thông điệp truyền thông 

TT Nội dung Đơn vị tính Số lượng 

1 Băng rôn khẩu hiệu Cái 459 

2 Tranh áp phích Tờ 167 

3 Tờ gấp Tờ 285 

4 Băng đĩa Cái 222 

5 Tài liệu khác: sách, báo... Quyển 140 
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 Ngoài các ấn phẩm, sản phẩm truyền thông của Trung ương cấp phát. Chi cục 

và Trung tâm y tế tuyến huyện, thị xã, thành phố đã sản xuất, nhân bản các sản phẩm 

truyền thông như băng rôn, tranh áp phích, băng đĩa ...vv nhằm tăng cường công tác 

truyền thông và đảm bảo tính thống nhất về mặt nội dung tuyên truyền trên toàn tỉnh.  

1.3.4. Tổ chức các lớp tập huấn kiến thức ATTP. 

 Phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho 

các bếp ăn tập thể cho các nhân viên trực tiếp chế biến thực phẩm tại các bếp ăn của 

ngành Công an với số lượng 60 người. 

 Tập huấn 01 lớp nâng cao năng lực cho cán bộ y tế tuyến huyện với 50 người 

tham dự. 

1.3.5. Hoạt động phối hợp truyền thông. 

Trong các dịp Tết Nguyên Đán, Tháng hành động, nhằm cảnh báo nguy cơ ngộ 

độc thực phẩm và các bệnh truyền qua đường thực phẩm, Chi cục ATVSTP đã phối 

hợp với: 

- Sở Tư pháp: làm phóng sự về công tác thanh kiểm tra và xử lý vi phạm về an 

toàn thực phẩm. 

- Đài phát thanh truyền hình: làm phóng sự hướng dẫn cách chọn lựa thực phẩm 

an toàn trong dịp tết. 

- Trung tâm Truyền Thông và Giáo dục sức khỏe làm phóng sự công tác đảm 

bảo an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán; hướng dẫn phòng ngừa ngộ độc thực 

phẩm trong mùa hè; Tăng cường đảm bảo ATTP tết trung thu và hướng dẫn cách lựa 

chọn bánh Trung thu an toàn; Đảm bảo chất lượng mắm, nước mắm trên thị trường 

Quảng Trị. 

1.4. Hoạt động quản lý cơ sở và Phòng chống ngộ độc thực phẩm. 

1.4.1. Công tác quản lý số cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh 

Bảng 8: Phân cấp quản lý theo cơ sở thực phẩm. 

TT 
Loại hình cơ sở thực 

phẩm 

Tuyến 

tỉnh 

Tuyến 

Huyện 

Tuyến 

xã 
Tổng cộng 

1 Sản xuất, chế biến 111 126 318 555 

2 Kinh doanh tiêu dùng 2 274 3.230 3.506 

3 Dịch vụ ăn uống 63 985 2.549 3.597 

Tổng cộng 176 1.385 6.097 7.658 

 Trên toàn tỉnh có 7.658 cơ sở, tỉnh quản lý 176 cơ sở, huyện 1.385 cơ sở và xã 

quản lý 6.097 cơ sở. Số cơ sở quản lý tập trung chủ yếu vào tuyến xã. 
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1.4.2.  Công tác thẩm định và cấp giấy đủ điều kiện VSATTP 

Bảng 9: Công tác thẩm định và cấp đủ điều kiện tại các tuyến. 

TT Loại cơ sở thực phẩm 

Tuyến xã Tuyến huyện Tuyến tỉnh 

Cấp 

mới  

Tích 

luỹ 

Cấp 

mới 

Tích 

luỹ 

Cấp 

mới 

Tích 

luỹ 

1 Sản xuất chế biến TP 0 0 12 50 19 98 

2 Kinh doanh tiêu dùng 0 0 0 0 1 2 

3 Dịch vụ ăn uống 0 25 81 617 6 63 

Cộng 0 25 93 667 26 163 

Hoạt động cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP chủ yếu được thực hiện 

ở tuyến tỉnh và huyện. Ở tuyến xã, không thực hiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 

VSATTP với lý do hầu hết cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, dịch vụ thức ăn đường 

phố, không thuộc diện phải cấp giấy mà chỉ thực hiện ký Bản cam kết đảm bảo 

VSATTP. 

Thực trạng tình hình quản lý cấp đủ điều kiện ATTP của các huyện thị xã thành 

phố (tuyến tỉnh và tuyến huyện quản lý) 

TT Tỉnh, Huyện, TX,TP Số hiện có 
Cấp giấy chứng nhận Tỷ lệ 

% Cấp mới Tích lỹ 

1 TP Đông Hà 160 45 127 79,4 

2 Hướng Hoá 327 23 150 45,9 

3 Cam Lộ 74 12 58 78,4 

4 Đakrông 61 1 39 63,9 

5 Gio Linh 159 0 98 61,6 

6 Vĩnh Linh 117 0 92 78,6 

7 Triệu Phong 311 0 0 0 

8 Quảng Trị 66 12 19 28,8 

9 Hải Lăng 110 0 84 76,4 

10 Tuyến tỉnh  176 26 163 92,6 

Tổng cộng 1.561 119 830 53,2 

1.4.3. Công tác Quản lý chứng nhận hợp quy và phù hợp quy định an toàn 

thực phẩm tại Chi cục 

Bảng 10: Công bố sản phẩm và quảng cáo thực phẩm 

TT Loại sản phẩm 

Công bố tiêu chuẩn Quảng cáo thực phẩm 

Mới  Gia hạn 
Luỹ 

tích 
Mới  

Gia 

hạn 

Luỹ 

tích 

1 
Nước uống đóng 

chai 
7 0 69 0 0 0 

2 
Chè thảo mộc, chè 

xanh 
13 0 32 0 0 0 

3 Kem thực phẩm 0 0 5 0 0 0 

4 Nước ăn uống 0 0 10 0 0 0 
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TT Loại sản phẩm 

Công bố tiêu chuẩn Quảng cáo thực phẩm 

Mới  Gia hạn 
Luỹ 

tích 
Mới  

Gia 

hạn 

Luỹ 

tích 

5 Rượu 5 0 18 0 0 0 

6 Tinh bột nghệ 2 0 6 0 0 0 

7 Tinh bột sắn 0 0 3 0 0 0 

8 Cà phê bột 1 0 5 0 0 0 

9 Bánh ngọt, mè xửng 0 0 8 0 0 0 

10 Nước mắm 5 0 23 0 0 0 

11 Mắm các loại 0 0 16 0 0 0 

12 Nước đá dùng liền 1 0 9 0 0 0 

13 
Nước giải khát 

không cồn 
3 0 4 0 0 0 

14 Sứa ướp muối phèn 0 0 1 0 0 0 

15 Dấm ăn 0 0 1 0 0 0 

16 Dầu thực vật 0 0 1 0 0 0 

17 Gạo 0 0 4 0 0 0 

18 Hạt tiêu, ớt trái 0 0 4 0 0 0 

19 Tương ớt 0 0 1 0 0 0 

20 Bao bì thực phẩm 0 0 3 0 0 0 

21 Men nấu rượu 0 0 2 0 0 0 

22 

Thực phẩm chức 

năng (tổ chức hội 

thảo hội nghị) 

0 0 0 0 0 0 

Tổng cộng 37 0 225 0 0 0 

Trên toàn tỉnh có 225 sản phẩm được chứng nhận hợp quy và chứng nhận phù 

hợp quy định an toàn thực phẩm. Tập trung chủ yếu vào sản phẩm nước uống đóng 

chai 69 sản phẩm. Bên cạnh đó, số lượng và chủng loại sản phẩm được chứng nhận 

cũng tăng lên và đa dạng thêm. Nhất là đang có sự nở rộ về các mặt hàng đặc thù của 

ngành nông nghiệp tỉnh: trà thảo mộc, nước mắm,... 

1.4.4. Công tác điều tra phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh 

truyền qua thực phẩm 

Bảng 11: Tổng hợp tình hình ngộ độc thực phẩm trên toàn tỉnh 

TT Loại NĐTP Số vụ Số mắc  Số chết 

1 NĐTP do vi sinh 1 72 0 

2 NĐTP do hóa chất 0 0 0 

3 NĐTP do TP biến chất 0 0 0 

4 NĐTP do độc tố TN 1 6 0 

Cộng 2 78 0 

 Trong năm 2016, toàn tỉnh xảy ra 02 vụ ngộ độc với 78 người mắc và không có 

người tử vong. 
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1.5. Công tác kiểm nghiệm phục vụ thanh kiểm tra, giám sát 

Bảng 12:  Tổng hợp kết quả kiểm nghiệm 

Loại thực phẩm 

Vi sinh Hóa Lý 

TS 

mẫu 

Không 

đạt 
% TS mẫu 

Không 

đạt 
% 

Nước uống đóng chai 69 20 28,99 0 0 0 

Nước mắm 0 0 0 16 10 62,50 

Bánh kẹo 6 2 33,33 0 0 0 

Trà, cao chè vằng 14 2 14,29 17 0 100 

Thực phẩm khác 33 12 36,36 34 8 23,53 

Tổng số mẫu giám sát 

mối nguy (test nhanh) 
0 0 0 175 12 6,9 

Kiểm nghiệm giám sát 14 10 71,43 3 0 0 

Tổng cộng 136 46 33,82 245 30 12,24 

 Trong năm 2016, Chi cục tiến hành lấy mẫu gửi kiểm nghiệm và test nhanh hóa 

lý 245 mẫu, vi sinh 136 mẫu, tập trung chủ yếu vào các sản phẩm chủ lực trên địa bàn 

nước uống đóng chai, nước mắm, bánh kẹo, trà, cao chè vằng, v.v… Trong đó có 46 

mẫu (33,82%) không đạt chỉ tiêu vi sinh và 30 mẫu (12,24%) không đạt chỉ tiêu hóa lý 

tập trung đối với sản phẩm nước uống đóng chai, nước mắm. 

1.6. Công tác hoạt động giám sát thủy hải sản chết bất thường tại tỉnh 

1.6.1. Công tác thanh, kiểm tra  

Ngay sau khi có ý kiến Chỉ đạo của Bộ Y tế, Cục An toàn thực phẩm, Sở Y tế, 

Chi cục đã thành lập 02 Đoàn kiểm tra, giám sát tại các nhà hàng, cửa hàng, quầy hàng 

kinh doanh dịch vụ ăn uống tại các bãi biển Cửa Tùng, Cửa Việt, Triệu Lăng, Mỹ 

Thuỷ từ ngày 29/4/2016 cho đến 15/5/2016, đã giám sát được 150 cơ sở nhà hàng, 

khách sạn, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh. 

1.6.2. Hoạt động giám sát, lấy mẫu kiểm nghiệm chất lượng thủy hải sản 

lưu thông trên thị trường 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và Cục ATTP (Bộ Y tế), từ ngày 29/4 

đến ngày 31/12/2016, Chi cục ATVSTP đã tổ chức thực hiện giám sát, lấy mẫu: với số 

lượng 688 mẫu hải sản, gửi Viện kiểm nghiệm ATTP Quốc gia và Viện Dinh dưỡng 

Quốc gia kiểm nghiệm giúp cho Bộ Y tế đánh giá mức độ an toàn của hải sản miền 

Trung. 

Ngoài ra, Chi cục ATVSTP đã phối hợp với Viện Pasteur Nha Trang tiến hành 

lấy tổng cộng 135 mẫu giám sát nguy cơ. Trong đó: 15 mẫu cá tươi, 15 mẫu cá khô, 30 

mẫu phẩm màu, 15 mẫu thịt bò khô, 30 mẫu mì sợi khô và 30 mẫu bún bánh tươi. 

1.6.3. Hoạt động lấy mẫu tại các kho đông lạnh trên địa bàn tỉnh 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và Cục ATTP (Bộ Y tế), từ ngày 07/6 

đến ngày 10/9/2016, Chi cục ATVSTP đã điều tra, nắm thực trạng và lấy mẫu tại các 

kho đông lạnh trên địa bàn với 48 mẫu/ 12 kho đông lạnh, kết quả có 05 mẫu không 
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đạt/ 04 kho đông lạnh. Chi cục ATVSTP đã tham mưu UBND tỉnh xử lý, tiêu hủy các 

kho đông lạnh với số lượng: 53,8 tấn hải sản không đạt yêu cầu. 

1.6.4. Hoạt động lấy mẫu giám sát nước mắm và mắm các loại 

Nhằm đánh giá chất lượng mắm và nước mắm trên địa bàn sau sự cố môi 

trường biển do Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa gây ra, đồng thời 

kiểm chứng lại việc Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas) 

công bố khảo sát kiểm nghiệm nước mắm truyền thống với kết quả nhiều mẫu nhiễm 

thạch tín (Asen) gây hoang mang dư luận. Chi cục ATVSTP đã tổ chức kiểm tra, giám 

sát, lấy mẫu gửi kiểm nghiệm: với số lượng 22 mẫu, tất cả các mẫu đều đạt, không 

nhiễm kim loại nặng (Asen, Cadimi,…). 

1.7. Các hoạt động an toàn vệ sinh thực phẩm khác 

1.7.1. Công tác Nghiên cứu khoa học 

Trong năm 2016, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đăng ký một đề tài nghiên 

cứu khoa học cấp Sở và một đề tài cấp cơ sở với tên đề tài: 

- Cấp Sở: “Đánh giá việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm tại các cơ 

sở sản xuất kinh doanh thực phẩm do tuyến tỉnh quản lý từ năm 2014 - 2016”. 

- Cấp cơ sở: “Giải pháp đổi mới cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một 

cửa tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm” 

1.7.2. Hoạt động Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP 

 Cho đến nay thì 100% các huyện, thị xã, thành phố và 98,5% các xã, phường đã 

thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm do đồng chí 

Phó chủ tịch UBND các cấp làm trưởng ban. 

Sau khi thành lập Ban chỉ đạo liên ngành Vệ sinh an toàn thực phẩm, hoạt động 

đảm bảo an toàn thực phẩm được các cấp chính quyền tham gia có hiệu quả, công tác 

thanh kiểm tra liên ngành cũng được đẩy mạnh, có trọng tâm hơn, trách nhiệm và 

nhiệm vụ giữa các đơn vị trong công tác quản lý hoạt động ATVSTP trên địa bàn giảm 

được sự chồng chéo. 

Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP đã chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc các Sở, ban 

ngành, UBND huyện, thị và thành phố thực hiện công tác đảm bảo an toàn vệ sinh 

thực phẩm. 

1.7.3. Các hoạt động giám sát  

 Để đảm bảo an toàn thực phẩm Chi cục đã phối hợp với các đơn vị trên địa bàn 

tổ chức các đợt giám sát an toàn thực phâm phục vụ Hội nghị Xúc tiến đầu tư và 

Quảng bá du lịch Quảng Trị, Kỳ thi Tốt nghiệp Phổ thông Trung học Quốc gia, Lễ kỷ 

niệm ngày Thương binh liệt sỹ, Hội nghị kỷ niệm 20 năm hợp tác Quốc tế rà phá bom 

mìn, giám sát an toán phực phẩm đón đoàn nguyên thủ nước Ai-len.  

 1.8. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1.8.1. Ưu điểm 

Công tác quản lý hoạt động VSATTP đã nhận được sự quan tâm, chú ý hơn của 

các cấp ngành và nhân dân. 
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Đã có sự tham gia chỉ đạo, đôn đốc trực tiếp của các thành viên Ban chỉ đạo 

ATVSTP các cấp. Xây dựng được những kế hoạch và tổ chức được những hoạt động 

đảm bảo VSATTP. Đặc biệt, một số địa phương công tác đảm bảo VSATTP được chú 

trọng đến tuyến xã. 

Sự phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả giữa các đơn vị (Chi cục ATVSTP, Chi 

cục Quản lý Thị trường, Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm, Sản và Thủy sản và 

Phòng Cảnh sát Môi trường Công An tỉnh) trong công tác kiểm tra, thanh tra và giám 

sát cơ sở thực phẩm. 

Công tác chỉ đạo, phối hợp giữa Ban chỉ đạo liên ngành ATVSTP các cấp, Chi 

cục ATVSTP, Trung tâm Y tế và Phòng Y tế của các huyện, thị và thành phố về công 

tác an toàn vệ sinh thực phẩm được chặt chẽ và có trọng tâm hơn. 

Công tác truyền thông, tuyên truyền phổ biến kiến thức an toàn vệ sinh thực 

phẩm được triển khai đồng bộ trên tất cả các huyện thị thành phố và cho các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm trên toàn tỉnh bằng nhiều hình thức, được chú trọng đến 

nội dung và phạm vi ảnh hưởng. 

Công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai một cách chủ động với diện rộng 

bao gồm tất cả các lĩnh vực sản xuất chế biến, kinh doanh thực phẩm, quảng cáo thực 

phẩm và các ngành hàng thực phẩm. Trong quá trình thanh kiểm tra, kết hợp làm tốt 

công tác tuyên truyền giáo dục các kiến thức, các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP, nhằm nâng cao nhận thức và  ý thức bảo đảm ATVSTP cho cộng đồng. 

Được sự chỉ đạo, quan tâm và hỗ trợ kinh phí của UBND tỉnh trong quá trình 

thanh kiểm tra, giám sát và lấy mẫu kiểm nghiệm hải sản chết hàng loạt do Công ty 

TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh gây ra. 

1.8.2. Tồn tại 

Tuy nhiên, hiện nay thông tư 47/2014/TT-BYT chưa quy định rõ trong hoạt 

động ký cam kết. Nên dẫn đến tình trạng chưa đồng nhất trong việc thực hiện hoạt 

động này tại các huyện thị khác nhau, nhất tuyến xã phường. Hầu hết các huyện có tổ 

chức cam kết với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nhưng không tổ chức thẩm 

định cơ sở có đạt yêu cầu theo quy định, vì vậy việc ký cam kết mới dừng lại hình 

thức, chưa chú trọng cam kết cụ thể. Đặc biệt tại các chợ Trung tâm huyện, thị xã và 

thành phố loại hình dịch vụ ăn uống chưa tổ chức quản lý và giám sát kiểm tra chặt 

chẽ. 

 Công cụ hỗ trợ cho công tác kiểm tra, giám sát cơ sở còn hạn chế. 

Nhân lực làm công tác an toàn vệ sinh thực phẩm từ tuyến huyện đến xã còn 

thiếu và hay thay đổi về mặt tổ chức nhân sự nên không đáp ứng tốt nhu cầu công 

việc. Tuyến xã chủ yếu là cán bộ làm công tác kiêm nhiệm nhiều công việc không 

chuyên sâu và chưa phân công cụ thể cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. 

Lực lượng cán bộ ít, nhiều hoạt động, hoạt động diễn ra liên tục, cán bộ phải 

làm thêm ngoài giờ, thêm trong các ngày nghỉ lễ. 

Các văn bản pháp quy quy định các vấn đề liên quan chưa rõ ràng. 

Các thông tin liên quan đến thủy hải sản người dân cung cấp thường không rõ 

ràng, ảnh hưởng gây khó khăn đến quá trình truy xuất nguồn gốc. 

1.8.3. Kiến nghị 
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* Sở Y tế: 

- Ổn định tổ chức bộ máy cán bộ Khoa An toàn thực phẩm thuộc Trung tâm Y 

tế huyện, thị xã và thành phố theo Thông tư 37/2016/TT-BYT ngày 25/10/2016. 

- Hỗ trợ và nâng cấp hệ thống phần mềm một cửa về giải quyết các thủ tục hành 

chính an toàn thực phẩm. 

- Chỉ đạo và đầu tư Trung tâm kiểm nghiệm An toàn thực phẩm đạt yêu cầu. 

- Hỗ trợ thêm kinh phí sự nghiệp ngành cho hoạt động ATVSTP. 

* BCĐ liên ngành ATVSTP các cấp: 

- Củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm theo Chỉ thị 

số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính Phủ về tăng cường trách nhiệm 

quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. 

- Tham mưu cho UBND các cấp tăng cường công tác quản lý VSATTP trên địa 

bàn, hỗ trợ thêm kinh phí hoạt động về VSATTP. 

II/ KẾ HOẠCH NĂM 2017 

2.1/ Mục đích yêu cầu. 

2.1.1/ Mục đích. 

Khắc phục những nội dung, tồn tại và bất cập trong năm 2016; năm 2017 tiếp 

tục triển khai đầy đủ các nội dung "Nâng cao sức khoẻ nhân dân, đảm bảo không để 

xảy ra ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm". 

2.1.2/ Yêu cầu. 

- Tập thể lãnh đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Giám đốc các Trung tâm 

Y tế huyện, thị xã và thành phố tiếp tục triển khai và thực hiện đầy đủ các nội dung 

trong kế hoạch năm 2017. 

- 100% cán bộ công nhân viên chức làm công tác an toàn vệ sinh thực phẩm 

tiếp tục thực hiện các nội dung đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và nâng cao kỹ 

năng năng lực quản lý và điều hành các hoạt động quản lý chất lượng vệ sinh an toàn 

thực phẩm tại cơ sở. 

- Đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm phải nâng cao 

nhận thức và thực hành trong sản xuất, chế biến để đảm bảo môi trường thực phẩm 

chất lượng, an toàn cho người tiêu dùng. 

- 100% các Trung tâm Y tế huyện được cung cấp các test kiểm nghiệm nhanh 

trong thực phẩm. 

- 100% các cơ sở sản xuất kinh doanh chế biến thực phẩm tỉnh, huyện được 

kiểm tra định kỳ theo quy định pháp luật. 

- Triển khai công tác giám sát mối nguy và cảnh báo cộng đồng các sản phẩm 

thực phẩm không đảm bảo trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

2.2/ Các nhiệm vụ triển khai thực hiện trong năm 2017 

2.2.1/ Tổ chức bộ máy. 

Cán bộ các phòng chuyên môn: Tiếp tục kiện toàn cơ cấu cán bộ được bố trí 

theo đúng vị trí việc làm và ngạch công chức được tuyển dụng theo Luật Công chức và 

Viên chức và Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 9/2/2012 của Chính phủ Quy định về 
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cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra 

chuyên ngành; Thông tư số 39/TT-BYT ngày 12/11/2015 quy định về tiêu chuẩn, 

trang phục và thẻ của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về 

y tế. 

2.2.2/ Quản lý cơ sở thực phẩm. 

2.2.2.1. Mục tiêu: 

Đảm bảo các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cung cấp thực phẩm an toàn 

và không để xảy ra ngộ độc. 

2.2.2.2. Chỉ tiêu: 

- 100% các thủ tục hành chính được giải quyết đúng trình tự, thời gian theo quy 

định. 

- 100% các cơ sở có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, 100% sản 

phẩm có giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy, xác nhận phù hợp quy định ATTP hết 

thời hạn thực hiện lại thủ tục đúng quy định. 

2.2.2.3. Các giải pháp thực hiện: 

- Tham mưu tổ chức phân loại và phê duyệt danh sách các cơ sở sản xuất kinh 

doanh thực phẩm cho các ngành quản lý, các cấp quản lý theo quy định. 

- Tham gia hoạt động chỉ đạo tuyến về công tác quản lý cơ sở tại các tuyến: 

theo kế hoạch chỉ đạo tuyến chung của Chi cục. 

- Các hồ sơ khi tiếp nhận được giải quyết đúng hoặc sớm hơn thời gian quy 

định, đúng trình tự, thủ tục. 

- Hàng tháng có thông báo cho các cơ sở có các Giấy chứng nhận gần hết hiệu 

lực về thời hạn và thủ tục thực hiện lại giúp cho cơ sở chủ động thực hiện lại các thủ 

tục đúng theo quy định. 

- Đề xuất xử lý nghiêm các cơ sở cố tình không thực hiện các thủ tục theo quy 

định. 

- Tăng cường công tác thanh kiểm tra, xử lý nghiêm những cơ sở vi phạm. 

2.2.3/ Thông tin truyền thông và quản lý ngộ độc. 

2.2.3.1. Mục tiêu: 

 - Nâng cao năng lực công tác quản lý VSATTP cho cán bộ chuyên trách 

VSATTP từ cấp huyện đến phường xã. 

- Thường xuyên cập nhật mới các văn bản pháp luật về VSATTP, phổ biến 

tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Nhằm nâng cao kiến thức, thực hành VSATTP và 

ý thức trách nhiệm của các nhóm đối tượng: sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng và người 

quản lý, lãnh đạo để tạo ra một môi trường thực phẩm chất lượng, an toàn cho tiêu 

dùng. 

2.2.3.2.  Chỉ tiêu: 

- 85% người tiêu dùng được tuyên truyền kiến thức VSATTP. 

- 100% người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm do tỉnh, huyện quản lý 

và 85 % do xã phường quản lý được xác nhận kiến thức VSATTP. 
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- 100% cán bộ chuyên trách công tác VSATTP từ xã đến huyện thị được cập 

nhật kiến thức về Luật ATTP và các văn bản dưới Luật. 

- Không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm tập thể trên địa bàn và phấn đấu tỷ lệ 

ngộ độc dưới 6/100.000 dân. 

2.2.3.3. Các giải pháp thực hiện: 

* Tổ chức mạng lưới truyền thông chương trình VSATTP từ tuyến tỉnh, 

huyện thị, đến phường xã: 

- Tổ chức triển khai Lễ phát động tháng hành động VSATTP. 

- Triển khai tuyên truyền trên Loa từ các Trung tâm Y tế huyện thị thành phố 

đến Trạm Y tế phường, xã và các khu vực chợ. 

- Lồng ghép tuyên truyền cùng với các hoạt động dự án Y tế tại cộng đồng. 

* Công tác phối hợp: 

- Phối hợp với Đài truyền hình, Trung tâm truyền thông Giáo dục Sức khỏe, 

Báo Quảng Trị, Đài phát thanh truyền hình, các trang Web điện tử của tỉnh để làm 

phóng sự, đưa tin bài các hoạt động tuyên truyền về an toàn thực phẩm. 

- Phối hợp với Mặt trận, đoàn thể các cấp, các ngành đặc biệt hội Y tế thôn bản, 

Đoàn thanh niên, hội phụ nữ, các trường Trung học, tiểu học cở sở điển hình để triển 

khai các mô hình truyền thông bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. 

* Tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, xác nhận kiến thức ATTP: 

- Tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề liên quan đến công tác đảm bảo vệ sinh 

an toàn thực phẩm cho các đối tượng tham gia sản xuất chế biến kinh doanh thực 

phẩm.  

- Tổ chức xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho người sản xuất, kinh 

doanh, chế biến thực phẩm. 

* Xây dựng nội dung thông điệp và in ấn tài liệu truyền thông:  

- Xây dựng thông điệp tuyên truyền VSATTP có nội dung phù hợp cho từng 

đợt chiến dịch cao điểm vào Lễ, Tết, Tháng hành động, Tết trung thu và khi có vụ, 

dịch xảy ra trên địa bàn. 

- Nhân bản đĩa tuyên truyền an toàn thực phẩm. 

- Xây dựng nội dung các phóng sự có phối hợp hướng dẫn lựa chọn thực phẩm, 

hướng dẫn phổ biến 3 bước tự kiểm, các văn bản hướng dẫn dưới Luật về công tác 

VSATTP. 

* Công tác truyền thông qua trang tin điện tử:  

Tăng cường viết bài, cập nhật thông tin, đưa tin trên trang Web các hoạt động 

VSATTP trong tỉnh kịp thời và hiệu quả. 

* Tổ chức công tác tham quan học tập ở tỉnh bạn:  

Tổ chức thăm quan, học tập kinh nghiệm về công tác quản lý mô hình thức ăn 

đường phố các tỉnh. 

2.2.4/ Thanh tra, kiểm tra. 



14 

 

 2.2.4.1. Mục tiêu: 

 Ngăn chặn, xử lý nghiêm và triệt để các cơ sở cung cấp thực phẩm không đảm 

bảo ra thị trường và kịp thời cảnh báo cho cộng đồng. 

 2.2.4.2. Chỉ tiêu: 

- Đảm bảo 100% các cơ sở do tuyến tỉnh quản lý được thanh kiểm tra về điều 

kiện an toàn thực phẩm và hậu kiểm chất lượng sản phẩm theo chương trình kế hoạch. 

- Đảm bảo 100% Trung tâm Y tế huyện, thị xã và thành phố (Khoa An toàn 

thực phẩm) được hỗ trợ và kiểm tra việc thực hiện công tác giám sát, kiểm tra và quản 

lý các cơ sở thực phẩm trên địa bàn. 

- Đảm bảo 100% các trường hợp vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực 

phẩm được phát hiện trong quá trình thanh tra đều được xử lý. 

- Tập trung công tác tiếp dân và giải quyết kịp thời xử lý đơn thư khiếu nại, tố 

cáo của công dân. 

- Phối hợp với các Đơn vị có liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra các cơ sở 

thực phẩm, các sản phẩm và giải quyết các sự cố về an toàn thực phẩm. 

 2.2.4.3. Các giải pháp thực hiện: 

 * Thanh tra theo kế hoạch: 

- Thanh tra, kiểm tra liên ngành trong dịp Tết Nguyên đán năm 2017. 

- Thanh tra, kiểm tra sau công bố đối với các sản phẩm thực phẩm được công 

bố tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. 

- Thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực 

phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm. 

- Thanh tra, kiểm tra liên ngành trong Tháng hành động vì chất lượng VSATTP 

năm 2017. 

- Thanh tra, kiểm tra các nhà hàng ăn uống của khách sạn, khu nghỉ dưỡng; nhà 

hàng ăn uống, căng tin kinh doanh ăn uống. 

- Thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai và dụng cụ, vật 

liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc Bộ Y tế quản lý. 

- Thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất nước đá dùng liền. 

- Thanh tra, kiểm tra sau công bố đối với các sản phẩm thực phẩm được công 

bố tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. 

- Thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực 

phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm. 

- Thanh tra, kiểm tra các nhà hàng ăn uống của khách sạn, khu nghỉ dưỡng; nhà 

hàng ăn uống, căng tin kinh doanh ăn uống. 

- Thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai và dụng cụ, vật 

liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc Bộ Y tế quản lý. 

- Thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất nước đá dùng liền. 

 * Thanh tra đột xuất: 
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- Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật. 

- Theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

- Khi có sự cố về an toàn thực phẩm. 

 * Phối hợp với các đơn vị có liên quan về quản lý an toàn thực phẩm: 

Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm liên quan 

đến nhiều ngành Quản lý. 

 * Công tác chỉ đạo tuyến: 

Nhằm kiểm tra, đánh giá công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện các biện pháp 

đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ quan quản lý về vệ sinh an toàn thực 

phẩm trên địa bàn các huyện, thị xã và thành phố, Chi cục ATVSTP xây dựng kế 

hoạch giám sát chỉ đạo tuyến thực hiện một số nhiệm vụ như sau: 

- Cử cán bộ về tuyến huyện, thị xã và thành phố hỗ trợ chuyên môn. 

- Thành lập đoàn hỗ trợ và kiểm tra tại các huyện, xã phường. 

- Tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm. 

 * Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo: 

Thực hiện công tác tiếp dân, xem xét các đơn thư khiếu nại, tố cáo và giải quyết 

các đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền (nếu có). 

2.3/ Tổ chức thực hiện. 

- Các Phòng chuyên môn của Chi cục căn cứ Kế hoạch này, tiến hành xây dựng 

chi tiết kế hoạch hoạt động theo thời gian cụ thể và thực hiện. 

- Khoa An toàn thực phẩm các Trung tâm Y tế huyện, Thị xã và Thành phố 

cũng căn cứ kế hoạch này và tình hình thực tế của mỗi địa phương xây dựng kế hoạch 

cụ thể để triển khai. 

- Phòng Hành chính - Tổng hợp Chi cục làm đầu mối, tổng hợp và theo dõi việc 

thực hiện kế hoạch và báo cáo Chi cục trưởng về vấn đề thực hiện kế hoạch. 

Nơi nhận: 
- Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế); 

- Viện Pasteur Nha Trang; 

- Ban tuyên giáo tỉnh uỷ; 

- MTTQVN tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- Chi cục QLCL N-L-Thủy sản; 

- Chi cục QLTT; 

- UBND huyện, thị và thành phố; 

- Phòng Y tế huyện, thị và thành phố; 

- Trung tâm Y tế huyện, thị và thành phố; 

- Lưu: VT, HCTH. 

 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

 

Hồ Sỹ Biên 
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PHỤ LỤC CHI TIẾT KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THEO THỜI GIAN 

(Kèm theo Báo cáo số….…./BC-CC ngày ….../01/2017 của Chi cục ATVSTP) 

TT Thời gian Nội dung hoạt động 
Phòng (Đơn vị) 

thực hiện 

Phòng (Đơn vị) 

phối hợp 

Đối tượng    

tham gia 

Chỉ đạo,     

giám sát 

1 2 

Quý I Tháng 1 

- Tổ chức hội nghị tổng kết năm 2016 và 

triển khai kế hoạch năm 2017. 
HCTH 

- Các phòng Chi cục. 

- Phòng Y tế,TTYT 

huyện, thị, TP. 

 

- BCĐ liên 

ngành VSATTP. 

- Lãnh đạo Sở Y 

tế. 

2  

- Nhân bản thông điệp tuyên truyền 

VSATTP  phân cho các huyện thị 

- Phân phối tài liệu truyền thông. 

HCTH TT&QLNĐ  
Lãnh đạo Chi 

cục 

3 3 
- Xác nhận kiến thức ATTP cho người sản 

xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm. 
TT&QLNĐ  

- Các cơ sở SX, 

KDTP 

Lãnh đạo Chi 

cục 

4 4 
- Làm phóng sự hướng dẫn lựa chọn thực 

phẩm phẩm Tết. 
TT&QLNĐ 

- Đài truyền hình. 

-Trung tâm truyền 

thông. 

- Báo Quảng Trị. 

 
Lãnh đạo Chi 

cục 

5 5 
- Giám sát ATTP các làng nghề truyền 

thống phục vụ Tết TT&QLNĐ 

- TTYT các huyện 

thị. 

- Các phòng Chi cục. 

Cơ sở SX, CB, 

KD thực phẩm, 

chợ, Siêu thị. 

Lãnh đạo Chi 

cục 

6 6 
- Trực báo ngộ độc thực phẩm trong tết 

Nguyên đán Đinh Dậu 2017 
Cán bộ được phân 

công trực Tết 
TTYT các huyện thị  

Lãnh đạo Chi 

cục 

7 7 
- Tiếp tục giám sát lấy mẫu thủy hải sản, 

nước mắm và mắm các loại (nếu có) TT&QLNĐ 
Các phòng chuyên 

môn Chi cục 

Các tàu cá, ghe, 

thuyền đánh bắt 

gần bờ 

Lãnh đạo Chi 

cục 

8 8 
- Thẩm định và cấp giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện cho các cơ sở mới. 
ĐKCNSP 

- Bộ phận một cửa. 

- Hội đồng 

Cơ sở SX, CB, 

KD TP. 

Lãnh đạo Chi 

cục 

9 9 
- Cấp lại giấy tiếp nhận bản công bố hợp 

quy và công bố phù hợp quy định ATTP. 
ĐKCNSP 

- Bộ phận một cửa. 

- Hội đồng 

Cơ sở SX, CB, 

KD TP. 

Lãnh đạo Chi 

cục 
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TT Thời gian Nội dung hoạt động 
Phòng (Đơn vị) 

thực hiện 

Phòng (Đơn vị) 

phối hợp 

Đối tượng    

tham gia 

Chỉ đạo,     

giám sát 

10 1

0 

- Cấp mới giấy tiếp nhận bản công bố hợp 

quy và công bố phù hợp quy định ATTP. 

ĐKCNSP - Bộ phận một cửa. 

- Hội đồng. 

Cơ sở SX, CB, 

KD TP. 

Lãnh đạo Chi 

cục 

11 1

1 

- Thanh tra liên ngành ATVSTP Tết 

Nguyên đán Đinh Dậu 2017. 
Phòng Thanh Tra 

Các ngành liên quan 

(Công an; NN; Công 

thương,..) 

Các CS SX KD, 

dịch vụ ăn uống 

trên địa bàn tỉnh 

Ban chỉ đạo 

Liên ngành 

VSATTP 

12 1

2 

Quý I Tháng 2 

- Giám sát thực phẩm có nguy cơ ô nhiểm 

cao. 
TT&QLNĐ Các phòng Chi cục 

Các cơ sở SX, 

CB, KD TP, dịch 

vụ ăn uống, chợ. 

Lãnh đạo Chi 

cục 

13 1

4 

- Xác nhận kiến thức ATTP cho người sản 

xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm. 
TT&QLNĐ  

- Các cơ sở SX, 

KDTP 

Lãnh đạo Chi 

cục 

14 1

5 

- Tiếp tục giám sát lấy mẫu thủy hải sản, 

nước mắm và mắm các loại (nếu có) TT&QLNĐ 
Các phòng chuyên 

môn Chi cục 

Các tàu cá, ghe, 

thuyền đánh bắt 

gần bờ 

Lãnh đạo Chi 

cục 

15 1

6 

- Thẩm định lại các cơ sở có giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện hết hạn. 
ĐKCNSP Bộ phận một cửa. 

Cơ sở SX, CB, 

KD TP. 

Lãnh đạo Chi 

cục 

16 1

7 

- Thẩm định và cấp giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện cho các cơ sở mới. 
ĐKCNSP Bộ phận một cửa. 

Cơ sở SX, CB, 

KD TP. 

Lãnh đạo Chi 

cục 

17 1

8 

- Cấp mới giấy tiếp nhận bản công bố hợp 

quy và công bố phù hợp quy định ATTP. ĐKCNSP Bộ phận một cửa. 
Cơ sở SX, CB, 

KD TP. 

Lãnh đạo Chi 

cục 

18 1

9 

- Thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm chuyên 

ngành  
Thanh tra  

Các CS có sản 

phẩm thực phẩm 

đã thực hiện công 

bố tại Chi cục 

Lãnh đạo Chi 

cục 

19  Quý I Tháng 3 
- Xác nhận kiến thức ATTP cho người sản 

xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm 
TT&QLNĐ  

- Các cơ sở SX, 

KDTP 

Lãnh đạo Chi 

cục 
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TT Thời gian Nội dung hoạt động 
Phòng (Đơn vị) 

thực hiện 

Phòng (Đơn vị) 

phối hợp 

Đối tượng    

tham gia 

Chỉ đạo,     

giám sát 

20 2

2 

- Tiếp tục giám sát lấy mẫu thủy hải sản, 

nước mắm và mắm các loại (nếu có) TT&QLNĐ 
Các phòng chuyên 

môn Chi cục 

Các tàu cá, ghe, 

thuyền đánh bắt 

gần bờ 

Lãnh đạo Chi 

cục 

21 2

3 

- Thẩm định lại các cơ sở có giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện hết hạn. 
ĐKCNSP Bộ phận một cửa. Cơ sở SX, CB, 

KD TP. 

Lãnh đạo Chi 

cục 

22 2

4 

- Thẩm định và cấp giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện cho các cơ sở mới. 
ĐKCNSP Bộ phận một cửa. Cơ sở SX, CB, 

KD TP. 

Lãnh đạo Chi 

cục 

23 2

5 

- Cấp lại giấy tiếp nhận bản công bố hợp 

quy và công bố phù hợp quy định ATTP. ĐKCNSP Bộ phận một cửa. Cơ sở SX, CB, 

KD TP. 

Lãnh đạo Chi 

cục 

24 2

6 

- Cấp mới giấy tiếp nhận bản công bố hợp 

quy và công bố phù hợp quy định ATTP. ĐKCNSP Bộ phận một cửa. Cơ sở SX, CB, 

KD TP. 

Lãnh đạo Chi 

cục 

25 2

7 

- Phân cấp quản lý cơ sở và chỉ đạo tuyến 

về công tác quản lý cơ sở. ĐKCNSP Các phòng Chi cục 
Cơ sở SX, CB, 

KD TP. 

Lãnh đạo Chi 

cục 

26 2

8 

- Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành bảo 

đảm ATTP. 
Thanh tra  

Cơ sở Kinh doanh 

thực phẩm chức 

năng 

Lãnh đạo Chi 

cục 

27 2

9 

- Công tác tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu 

nại, tố cáo (nếu có). 
Thanh tra  

Người khiếu nại, 

tố cáo 

Lãnh đạo Chi 

cục 

28 3

0 
- Thanh kiểm tra đột xuất việc thực hiện 

các quy định của pháp luật về ATTP. 
Thanh tra  

CS TP khi phát 

hiện có dấu hiệu 

VPPL; khi có sự 

cố về ATTP. 

- Thanh tra Sở Y 

tế. 

- Lãnh đạo Chi 

cục. 

29 3

1 

- Phối hợp Thanh kiểm tra đột xuất việc 

thực hiện các quy định của pháp luật về 

ATTP. 

Thanh tra 

Các ngành liên quan 

(Công an; NN; Công 

thương,..) 

CSTP có dấu hiệu 

VPPL về ATTP 

liên quan đến 

nhiều ngành Quản 

lý. 

Lãnh đạo Sở Y 

tế 
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TT Thời gian Nội dung hoạt động 
Phòng (Đơn vị) 

thực hiện 

Phòng (Đơn vị) 

phối hợp 

Đối tượng    

tham gia 

Chỉ đạo,     

giám sát 

30 3

2 

- Công tác chỉ đạo tuyến (Truyền thông, 

giám sát, kiểm tra tuyến xã; Quản lý các cơ 

sở thực phẩm) 

Thanh tra Các phòng Chi cục 

Trung tâm Y tế 

huyện thị (Khoa 

ATTP) 

Lãnh đạo Chi 

cục 

31 3

3 

Quý II Tháng 4 

- Làm phóng sự VSATTP Tháng hành động TT&QLNĐ 
Trung tâm Truyền 

thông 
 

Lãnh đạo Chi 

cục 

32 3

5 

- Nhân bản tuyên truyền thông điệp tháng 

hành động VSATTP   

- Phân phối tài liệu truyền thông. 

TT&QLNĐ TTYT huyện, thị.  
Lãnh đạo Chi 

cục 

33 3

7 

- Xác nhận kiến thức ATTP cho người sản 

xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm 
TT&QLNĐ  

- Các cơ sở SX, 

KDTP 

Lãnh đạo Chi 

cục 

34 3

8 

- Giám sát ngộ độc thực phẩm trong Tháng 

hành động 2017. 
TT&QLNĐ TTYT huyện, thị. 

- Các cơ sở SX, 

KDTP 

Lãnh đạo Chi 

cục 

35 3

9 
- Giám sát ATTP đợt Lễ 30/4 - 1/5 TT&QLNĐ Các phòng Chi cục 

- Các cơ sở kinh 

doanh dịch vụ ăn 

uống 

Lãnh đạo Chi 

cục 

36 4

0 

- Tiếp tục giám sát lấy mẫu thủy hải sản, 

nước mắm và mắm các loại (nếu có) TT&QLNĐ 
Các phòng chuyên 

môn Chi cục 

Các tàu cá, ghe, 

thuyền đánh bắt 

gần bờ 

Lãnh đạo Chi 

cục 

37 4

1 

- Thẩm định lại các cơ sở có giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện hết hạn. 
ĐKCNSP Bộ phận một cửa. Cơ sở SX, CB, 

KD TP. 

Lãnh đạo Chi 

cục 

38 4

2 

- Thẩm định và cấp giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện cho các cơ sở mới. 
ĐKCNSP Bộ phận một cửa. Cơ sở SX, CB, 

KD TP. 

Lãnh đạo Chi 

cục 

39 4

3 

- Cấp lại giấy tiếp nhận bản công bố hợp 

quy và công bố phù hợp quy định ATTP. ĐKCNSP 
Bộ phận một cửa. Cơ sở SX, CB, 

KD TP. 

Lãnh đạo Chi 

cục 

40 4

4 

- Cấp mới giấy tiếp nhận bản công bố hợp 

quy và công bố phù hợp quy định ATTP. ĐKCNSP Bộ phận một cửa. Cơ sở SX, CB, 

KD TP. 

Lãnh đạo Chi 

cục 

41 4

5 

- Cấp bản cam kết đảm bảo ATTP cho bếp 

ăn tập thể. ĐKCNSP Bộ phận một cửa. Bếp ăn tập thể 
Lãnh đạo Chi 

cục 
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TT Thời gian Nội dung hoạt động 
Phòng (Đơn vị) 

thực hiện 

Phòng (Đơn vị) 

phối hợp 

Đối tượng    

tham gia 

Chỉ đạo,     

giám sát 

42 4

6 

- Phân cấp quản lý cơ sở và chỉ đạo tuyến 

về công tác quản lý cơ sở. ĐKCNSP Các phòng Chi cục 
Cơ sở SX, CB, 

KD TP. 

Lãnh đạo Chi 

cục 

43 4

7 

- Thanh tra liên ngành ATVSTP Tháng 

hành động 2017. 
Thanh tra 

Các ngành Công an, 

NN, Công thương,... 

Các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, 

dịch vụ ăn uống. 

Ban chỉ đạo 

Liên ngành 

VSATTP 

44 4

8 

Quý II Tháng 5 

- Xác nhận kiến thức ATTP cho người sản 

xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm. 
TT&QLNĐ  

- Các cơ sở SX, 

KDTP 

Lãnh đạo Chi 

cục 

45 5

0 

- Giám sát mối nguy ô nhiểm thực phẩm 

TĂĐP (bếp ăn phục vụ lưu động). 
TT&QLNĐ Các phòng Chi cục   

46 5

1 

- Giám sát lấy mẫu hải sản (theo chỉ đạo 

của Cục ATTP-Bộ Y tế) TT&QLNĐ Các phòng Chi cục 
Các tàu cá, ghe, 

thuyền đánh bắt 

gần bờ 

Lãnh đạo Chi 

cục 

47 5

2 

- Thẩm định lại các cơ sở có giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện hết hạn. 
ĐKCNSP Bộ phận một cửa. Cơ sở SX, CB, 

KD TP. 

Lãnh đạo Chi 

cục 

48 5

3 

- Thẩm định và cấp giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện cho các cơ sở mới. 
ĐKCNSP Bộ phận một cửa. Cơ sở SX, CB, 

KD TP. 

Lãnh đạo Chi 

cục 

49 5

4 

- Cấp lại giấy tiếp nhận bản công bố hợp 

quy và công bố phù hợp quy định ATTP. ĐKCNSP Bộ phận một cửa. Cơ sở SX, CB, 

KD TP. 

Lãnh đạo Chi 

cục 

50 5

5 

- Cấp mới giấy tiếp nhận bản công bố hợp 

quy và công bố phù hợp quy định ATTP. ĐKCNSP Bộ phận một cửa. Cơ sở SX, CB, 

KD TP. 

Lãnh đạo Chi 

cục 

51 5

6 

- Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành điều 

kiện bảo đảm ATTP. 
Thanh tra  

Khách sạn, nhà 

hàng, bếp ăn tập 

thể. 

Lãnh đạo Chi 

cục 

52 5

7 

- Thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm chuyên 

ngành đối với cơ sở sản xuất nước uống 

đóng chai. 

Thanh tra  

CSSX nước uống 

đóng chai; CSSX 

dụng cụ chứa TP 

Lãnh đạo Chi 

cục 
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TT Thời gian Nội dung hoạt động 
Phòng (Đơn vị) 

thực hiện 

Phòng (Đơn vị) 

phối hợp 

Đối tượng    

tham gia 

Chỉ đạo,     

giám sát 

53 5

8 

Quý II Tháng 6 

- Xác nhận kiến thức ATTP cho người sản 

xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm. 
TT&QLNĐ  

- Các cơ sở SX, 

KDTP 

Lãnh đạo Chi 

cục 

54 6

1 

- Tiếp tục giám sát lấy mẫu thủy hải sản, 

nước mắm và mắm các loại (nếu có) TT&QLNĐ 
Các phòng chuyên 

môn Chi cục 

Các tàu cá, ghe, 

thuyền đánh bắt 

gần bờ 

Lãnh đạo Chi 

cục 

55 6

2 

- Thẩm định lại các cơ sở có giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện hết hạn. 
ĐKCNSP Bộ phận một cửa. Cơ sở SX, CB, 

KD TP. 

Lãnh đạo Chi 

cục 

56 6

3 

- Thẩm định và cấp giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện cho các cơ sở mới. 
ĐKCNSP Bộ phận một cửa. Cơ sở SX, CB, 

KD TP. 

Lãnh đạo Chi 

cục 

57 6

4 

- Cấp lại giấy tiếp nhận bản công bố hợp 

quy và công bố phù hợp quy định ATTP. 
ĐKCNSP Bộ phận một cửa. Cơ sở SX, CB, 

KD TP. 

Lãnh đạo Chi 

cục 

58 6

5 

- Cấp mới giấy tiếp nhận bản công bố hợp 

quy và công bố phù hợp quy định ATTP. 
ĐKCNSP Bộ phận một cửa. Cơ sở SX, CB, 

KD TP. 

Lãnh đạo Chi 

cục 

59 6

6 

- Cấp giấy quảng cáo thực phẩm (khi có hồ 

sơ) 
ĐKCNSP Bộ phận một cửa. Cơ sở SX, CB, 

KD TP. 

Lãnh đạo Chi 

cục 

60 6

7 

- Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành bảo 

đảm ATTP đối với cơ sở SX nước đá dùng 

liền. 

Thanh tra  
Cơ sở SX nước đá 

dùng liền 

Lãnh đạo Chi 

cục 

61 6

8 

- Công tác tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu 

nại, tố cáo (nếu có). 
Thanh tra  

Người khiếu nại, 

tố cáo 

Lãnh đạo Chi 

cục 

62 6

9 
- Thanh kiểm tra đột xuất việc thực hiện 

các quy định của pháp luật về ATTP. 
Thanh tra Các phòng Chi cục 

CS TP khi phát 

hiện có dấu hiệu 

VPPL; khi có sự 

cố về ATTP. 

- Thanh tra Sở Y 

tế. 

- Lãnh đạo Chi 

cục. 

63 7

0 

- Phối hợp Thanh kiểm tra đột xuất việc 

thực hiện các quy định của pháp luật về 

ATTP. 

Thanh tra 

Các ngành liên quan 

(Công an; NN; Công 

thương,..) 

Cơ sở có dấu hiệu 

VP về ATTP liên 

quan đến nhiều 

ngành Quản lý. 

Lãnh đạo Sở Y 

tế 
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TT Thời gian Nội dung hoạt động 
Phòng (Đơn vị) 

thực hiện 

Phòng (Đơn vị) 

phối hợp 

Đối tượng    

tham gia 

Chỉ đạo,     

giám sát 

64 7

1 

Quý III Tháng 7 

- Xác nhận kiến thức ATTP cho người sản 

xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm. 
TT&QLNĐ  

Các cơ sở SX, 

KDTP 

Lãnh đạo Chi 

cục 

65 7

2 
- Phối hợp tuyên truyền ATTP mùa hè. TT&QLNĐ 

- Đài truyền hình, 

đài phát thanh. 

- Trung tâm truyền 

thông. 

 
Lãnh đạo Chi 

cục 

66 7

3 

- Tiếp tục giám sát lấy mẫu thủy hải sản, 

nước mắm và mắm các loại (nếu có) TT&QLNĐ 
Các phòng chuyên 

môn Chi cục 

Các tàu cá, ghe, 

thuyền đánh bắt 

gần bờ 

Lãnh đạo Chi 

cục 

67 7

4 

- Giám sát mối nguy ô nhiểm thực phẩm 

TĂĐP (bếp ăn phục vụ lưu động) 
TT&QLNĐ 

- Các phòng Chi cục. 

- TTYTDP tỉnh. 

- TTYT huyện, thị 

Thức ăn đường 

phố 

Lãnh đạo Chi 

cục 

68 7

5 

- Thẩm định lại các cơ sở có giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện hết hạn. 
ĐKCNSP Bộ phận một cửa. Cơ sở SX, CB, 

KD TP. 

Lãnh đạo Chi 

cục 

69 7

6 

- Thẩm định và cấp giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện cho các cơ sở mới. 
ĐKCNSP Bộ phận một cửa. Cơ sở SX, CB, 

KD TP. 

Lãnh đạo Chi 

cục 

70 7

7 

- Cấp lại giấy tiếp nhận bản công bố hợp 

quy và công bố phù hợp quy định ATTP. ĐKCNSP Bộ phận một cửa. Cơ sở SX, CB, 

KD TP. 

Lãnh đạo Chi 

cục 

71 7

8 

- Cấp mới giấy tiếp nhận bản công bố hợp 

quy và công bố phù hợp quy định ATTP. ĐKCNSP Bộ phận một cửa. Cơ sở SX, CB, 

KD TP. 

Lãnh đạo Chi 

cục 

72 7

9 

Quý III Tháng 8 

- Xác nhận kiến thức ATTP cho người sản 

xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm 
TT&QLNĐ  

- Các cơ sở SX, 

KDTP 

Lãnh đạo Chi 

cục 

73 8

0 
- Làm phóng sự ATTP trong tết Trung thu TT&QLNĐ 

Trung tâm truyền 

thông 
 

Lãnh đạo Chi 

cục 

74 8

3 

- Nhân bản đĩa thông điệp phân phối cho 

các huyện thị 
TT&QLNĐ TTYT các huyện thị  

Lãnh đạo Chi 

cục 

75 8

4 

- Tiếp tục giám sát lấy mẫu thủy hải sản, 

nước mắm và mắm các loại (nếu có) TT&QLNĐ 
Các phòng chuyên 

môn Chi cục 
Các tàu cá, ghe, 

thuyền đánh bắt 

Lãnh đạo Chi 

cục 
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TT Thời gian Nội dung hoạt động 
Phòng (Đơn vị) 

thực hiện 

Phòng (Đơn vị) 

phối hợp 

Đối tượng    

tham gia 

Chỉ đạo,     

giám sát 

gần bờ 

76 8

5 
- Giám sát ATTP Tết trung thu 2017 TT&QLNĐ TTYT các huyện thị Các cơ sở SX, 

KDTP 

Lãnh đạo Chi 

cục 

77 8

6 

- Thẩm định lại các cơ sở có giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện hết hạn. 
ĐKCNSP Bộ phận một cửa. Cơ sở SX, CB, 

KD TP. 

Lãnh đạo Chi 

cục 

78 8

7 

- Thẩm định và cấp giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện cho các cơ sở mới. 
ĐKCNSP Bộ phận một cửa. Cơ sở SX, CB, 

KD TP. 

Lãnh đạo Chi 

cục 

79 8

8 

- Cấp lại giấy tiếp nhận bản công bố hợp 

quy và công bố phù hợp quy định ATTP. ĐKCNSP Bộ phận một cửa. Cơ sở SX, CB, 

KD TP. 

Lãnh đạo Chi 

cục 

80 8

9 

- Cấp mới giấy tiếp nhận bản công bố hợp 

quy và công bố phù hợp quy định ATTP. ĐKCNSP Bộ phận một cửa. Cơ sở SX, CB, 

KD TP. 

Lãnh đạo Chi 

cục 

81 9

0 

- Thanh tra tra liên ngành ATVSTP Tết 

trung thu 2017. 
Thanh tra 

Các ngành liên quan 

(Công an; NN; Công 

thương,..) 

Các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, 

dịch vụ ăn uống 

trên địa bàn tỉnh 

Ban chỉ đạo 

Liên ngành 

VSATTP. 

82 9

1 

Quý III Tháng 9 

- Xác nhận kiến thức ATTP cho người sản 

xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm 
TT&QLNĐ  

Các cơ sở SX, 

KDTP 

Lãnh đạo Chi 

cục 

83 9

3 

- Tiếp tục giám sát lấy mẫu thủy hải sản, 

nước mắm và mắm các loại (nếu có) TT&QLNĐ 
Các phòng chuyên 

môn Chi cục 

Các tàu cá, ghe, 

thuyền đánh bắt 

gần bờ 

Lãnh đạo Chi 

cục 

84 9

4 

- Thẩm định lại các cơ sở có giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện hết hạn. 
ĐKCNSP Bộ phận một cửa. Cơ sở SX, CB, 

KD TP. 

Lãnh đạo Chi 

cục 

85 9

5 

- Thẩm định và cấp giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện cho các cơ sở mới. 
ĐKCNSP Bộ phận một cửa. Cơ sở SX, CB, 

KD TP. 

Lãnh đạo Chi 

cục 

86 9

6 

- Cấp lại giấy tiếp nhận bản công bố hợp 

quy và công bố phù hợp quy định ATTP. ĐKCNSP Bộ phận một cửa. Cơ sở SX, CB, 

KD TP. 

Lãnh đạo Chi 

cục 

87 9

7 

- Cấp mới giấy tiếp nhận bản công bố hợp 

quy và công bố phù hợp quy định ATTP. ĐKCNSP Bộ phận một cửa. Cơ sở SX, CB, 

KD TP. 

Lãnh đạo Chi 

cục 
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TT Thời gian Nội dung hoạt động 
Phòng (Đơn vị) 

thực hiện 

Phòng (Đơn vị) 

phối hợp 

Đối tượng    

tham gia 

Chỉ đạo,     

giám sát 

88 9

8 

Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành bảo đảm 

ATTP 
Thanh tra  

Cơ sở Kinh doanh 

thực phẩm chức 

năng 

Lãnh đạo Chi 

cục 

89 9

9 

- Công tác tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu 

nại, tố cáo (nếu có). 
Thanh tra  

Người khiếu nại, 

tố cáo 

Lãnh đạo Chi 

cục 

90 1

0

0 

- Thanh kiểm tra đột xuất việc thực hiện 

các quy định của pháp luật về ATTP. 
Thanh tra  

CS TP khi phát 

hiện có dấu hiệu 

VPPL; khi có sự 

cố về ATTP. 

Lãnh đạo Chi 

cục 

91 1

0

1 

- Phối hợp Thanh kiểm tra đột xuất việc 

thực hiện các quy định của pháp luật về 

ATTP. 

Thanh tra 

Các ngành liên quan 

(Công an; NN; Công 

thương,..) 

CSTP có dấu hiệu 

VPPL về ATTP 

liên quan đến 

nhiều ngành Quản 

lý. 

Lãnh đạo Sở Y 

tế 

92 1

0

2 

Quý 

IV 
Tháng 10 

- Xác nhận kiến thức ATTP cho người sản 

xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm. 
TT&QLNĐ  

- Các cơ sở SX, 

KDTP 

Lãnh đạo Chi 

cục 

93 1

0

7 

- Tiếp tục giám sát lấy mẫu thủy hải sản, 

nước mắm và mắm các loại (nếu có) TT&QLNĐ 
Các phòng chuyên 

môn Chi cục 

Các tàu cá, ghe, 

thuyền đánh bắt 

gần bờ 

Lãnh đạo Chi 

cục 

94 1

0

8 

- Thẩm định lại các cơ sở có giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện hết hạn. 
ĐKCNSP Bộ phận một cửa. Cơ sở SX, CB, 

KD TP. 

Lãnh đạo Chi 

cục 

95  
- Thẩm định và cấp giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện cho các cơ sở mới. 
ĐKCNSP Bộ phận một cửa. Cơ sở SX, CB, 

KD TP. 

Lãnh đạo Chi 

cục 

96  
- Cấp lại giấy tiếp nhận bản công bố hợp 

quy và công bố phù hợp quy định ATTP. ĐKCNSP Bộ phận một cửa. Cơ sở SX, CB, 

KD TP. 

Lãnh đạo Chi 

cục 

97  
- Cấp mới giấy tiếp nhận bản công bố hợp 

quy và công bố phù hợp quy định ATTP. ĐKCNSP Bộ phận một cửa. Cơ sở SX, CB, Lãnh đạo Chi 
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TT Thời gian Nội dung hoạt động 
Phòng (Đơn vị) 

thực hiện 

Phòng (Đơn vị) 

phối hợp 

Đối tượng    

tham gia 

Chỉ đạo,     

giám sát 

KD TP. cục 

98  
- Thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm chuyên 

ngành  
Thanh tra  

Các CS có sản 

phẩm thực phẩm 

đã thực hiện công 

bố tại Chi cục 

Lãnh đạo Chi 

cục 

99  

- Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành bảo 

đảm ATTP đối với cơ sở SX nước đá dùng 

liền. 

Thanh tra  
Cơ sở SX nước đá 

dùng liền 

Lãnh đạo Chi 

cục 

100  

Quý 

IV 
Tháng 11 

- Xác nhận kiến thức ATTP cho người sản 

xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm 
TT&QLNĐ  

- Các cơ sở SX, 

KDTP 

Lãnh đạo Chi 

cục 

101  
- Tiếp tục giám sát lấy mẫu thủy hải sản, 

nước mắm và mắm các loại (nếu có) TT&QLNĐ 
Các phòng chuyên 

môn Chi cục 

Các tàu cá, ghe, 

thuyền đánh bắt 

gần bờ 

Lãnh đạo Chi 

cục 

102  
- Giám sát lấy mẫu giám sát mối nguy ô 

nhiểm TĂĐP (bếp ăn phục vụ lưu động) 
TT&QLNĐ 

- Các phòng Chi 

cục.. 

- TTYTDP tỉnh. 

- TTYT huyện thị. 

Thức ăn đường 

phố 

Lãnh đạo Chi 

cục 

103  
- Thẩm định lại các cơ sở có giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện hết hạn. 
Đoàn thẩm định 

- Bộ phận một cửa. 

- ĐKCNSP. 

Cơ sở SX, CB, 

KD TP. 

Lãnh đạo Chi 

cục 

104  
- Thẩm định và cấp giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện cho các cơ sở mới. 
ĐKCNSP Bộ phận một cửa. Cơ sở SX, CB, 

KD TP. 

Lãnh đạo Chi 

cục 

105  
- Cấp lại giấy tiếp nhận bản công bố hợp 

quy và công bố phù hợp quy định ATTP. ĐKCNSP Bộ phận một cửa. Cơ sở SX, CB, 

KD TP. 

Lãnh đạo Chi 

cục 

106  
- Cấp mới giấy tiếp nhận bản công bố hợp 

quy và công bố phù hợp quy định ATTP. ĐKCNSP Bộ phận một cửa. Cơ sở SX, CB, 

KD TP. 

Lãnh đạo Chi 

cục 

107  
- Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành điều 

kiện bảo đảm ATTP. 
Thanh tra  

Khách sạn, nhà 

hàng, bếp ăn tập 

thể. 

Lãnh đạo Chi 

cục 
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TT Thời gian Nội dung hoạt động 
Phòng (Đơn vị) 

thực hiện 

Phòng (Đơn vị) 

phối hợp 

Đối tượng    

tham gia 

Chỉ đạo,     

giám sát 

108  

Quý 

IV 
Tháng 12 

- Xác nhận kiến thức ATTP cho người sản 

xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm. 
TT&QLNĐ  Các cơ sở SX, 

KDTP. 

Lãnh đạo Chi 

cục 

109  
- Tiếp tục giám sát lấy mẫu thủy hải sản, 

nước mắm và mắm các loại (nếu có) TT&QLNĐ 
Các phòng chuyên 

môn Chi cục 

Các tàu cá, ghe, 

thuyền đánh bắt 

gần bờ 

Lãnh đạo Chi 

cục 

110  
- Thẩm định lại các cơ sở có giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện hết hạn. 
ĐKCNSP Bộ phận một cửa. Cơ sở SX, CB, 

KD TP. 

Lãnh đạo Chi 

cục 

111  
- Thẩm định và cấp giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện cho các cơ sở mới. 
ĐKCNSP Bộ phận một cửa. Cơ sở SX, CB, 

KD TP. 

Lãnh đạo Chi 

cục 

112  
- Cấp lại giấy tiếp nhận bản công bố hợp 

quy và công bố phù hợp quy định ATTP. ĐKCNSP Bộ phận một cửa. 
Cơ sở SX, CB, 

KD TP. 

Lãnh đạo Chi 

cục 

113  
- Cấp mới giấy tiếp nhận bản công bố hợp 

quy và công bố phù hợp quy định ATTP. ĐKCNSP Bộ phận một cửa. 
Cơ sở SX, CB, 

KD TP. 

Lãnh đạo Chi 

cục 

114  

- Thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm chuyên 

ngành đối với cơ sở sản xuất nước uống 

đóng chai. 

Thanh tra  

CSSX nước uống 

đóng chai; CSSX 

dụng cụ chứa TP 

Lãnh đạo Chi 

cục 

115  
- Công tác tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu 

nại, tố cáo (nếu có). 
Thanh tra  

Người khiếu nại, 

tố cáo 

Lãnh đạo Chi 

cục 

116  
- Thanh kiểm tra đột xuất việc thực hiện 

các quy định của pháp luật về ATTP. 
Thanh tra  

CS TP khi phát 

hiện có dấu hiệu 

VPPL; khi có sự 

cố về ATTP. 

- Thanh tra Sở Y 

tế. 

- Lãnh đạo Chi 

cục. 

117  

- Phối hợp Thanh kiểm tra đột xuất việc 

thực hiện các quy định của pháp luật về 

ATTP. 

Thanh tra 

Các ngành liên quan 

(Công an; NN; Công 

thương,..) 

CSTP có VPPL 

về ATTP liên 

quan đến nhiều 

ngành Quản lý. 

Lãnh đạo Sở Y 

tế 

 


