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THONG BÁO
Kêt lun Hop giao ban công tác ATTP tháng 02 nam 2022

Ngày 18 tháng 02 näm 2022, Chi cuc An to£n vÇ sinh an to£n thuc phâm tinh dã 
to chucHop giao ban vê công tác an toàn thåe phâm tháng 02 näm 2022. Tham du Hop
giao ban có Länh �¡o Chi cyc; Truong phòng và Phó truÛng phông chuyên môn thuÙc 
Chi cuc: Truong phông và Chuyên viên Phông Y té; Truong khoa ATVSTP cça Trung 
tâm Y tê huyên, thË xâ và thành phô.

Sau khi nghe Truông phòng, Phó truong phòng chuyên môn thuÙc Chi cuc An 
toàn vê sinh thre phâm báo cáo tóng k¿t cong tác ATTP n�m 2021, tinh hinh thurc hiÇn
Quyêt dinh sô 10/2021/QÐ-UBND ngày 07/4/2021 quy dËnh phân cóng, phân cáp trách 
nhiÇm quån lý nhà nuóc vê an toàn thre phâm thuÙc trách nhiÇm quàn lý ngành Y té 
trên dia bàn tinh Quäng Tri; Phó biên Quyét dinh só 4346/QÐ-UBND ngày 24/12/202 1 
ve Quy chê phôi hop trong quân lý nhà nuóe vÁ ATTP trên dËa bàn tinh; Nhïng tòn t¡i. 
vuóng m�c vê công táce kiêm tra, giám sát, truyên thông vÁ ATTP, công tác câp giáy 
chúng nhn dù diêu kiÇn ATTP ß uyên huyên; công tác thông kê báo cáo ATTP; Y ki¿n 
phát biêu cça các Truong Phòng Y tè và Truong khoa ATVSTP cça Trung tâm Y té 
huyên, thË x� và thành phô, Chi cyc truong Chi cuc An toàn vÇ sinh thuc phâm k¿t lun: 

1. Vê công tác phân câp quàn lý co sö thre phám trên �ja bàn quan lý: 

Phong Y te tham muu giúp UBND huyên, thË x�, thành phÑ thÑng kê, phÃ duyÇt 
danh sách các ca sß thrc phân trên dja bàn quàn ly theo phân c¥p t¡i Quyét dËnh 
10/2021/QEÐ-UBND ngày 07/4/2021 và gëi danh sách vè Chi cuc ATVSTP. 

2. Ve cong táe phôi hãp trong quan lý nhà nróc vÁ an toàn thuc phâm: 

Thuc hien Công v�n sô 238/BCE-ATTP ngày 15/02/2022 cça BCEÐLN vÁ 
VSATTP tinh vÁ viÇc triên khai Quyét dinh só 4346/QÐ-UBND ngày 24/12/2021 dÁ 
nghi Phòng Y tê tham muru giúp BCDLN vé VSATTP huyên, thË x�, thành phÑ triên 
khai thyc hiÇn công tác phôi hop trong quàn lý nhà nuóc vê an toàn thuc ph£m và lp 
danh sách co sò thre phâm trên �ja b£n quän lý gri vè Chi cuc ATVSTP tông hop dÁ 
So Y të trinh UBND tinh và BC�LN vë VSATTP tinh. 

3. Vê cong tác câp giay chúng nhn co so dü diÁu kiÇn ATTP: 

De nghi Phòng Y tê huyên, thË x�, thành phó tham mru trien khai thù tuc c¥áp 
giây chúng nhn co s dç �iÁu kiÇn ATTP tai bÙ phn mÙt cça theo Quyét dinh so 
1800/QD-UBND cça UBND tinh vê Phê duyÇt quy trinh nÙi bÙ già£i quyêt thç tåe hành 
chinh theo co chê mÙt cëa, mÙt cëa liên thông thuÙc ph¡m vi chúc n�ng quàn lý cça Só 

Y te tinh Quáng Tri và täng ti le câp giäy lên theo chi tiêu �uroc gjao & Quyé dinh 
466/QD-SYT ngày 19/01/2022 cua So Y tê: "60% các co sß thuÙc �ôi tuong câp giây 
ching nhan co sò dù diÁu kiÇn ATTP thuÙe trách nhiÇm quàn lý nhà nuóe cça huyÇn. 
thi, thành phô có giây chúng nhn ca sß dç diÁu kiÇn ATTP theo quy dinh". 

4. Vê công tác xë lý cáe co so vi pham vÁ ATTP: 



Hiçn nay, theo báo cáo n�m 2021, các vi ph¡m tai các huyÇn, thË xã, thành pho 
rât nhieu nhung không thre hiÇn xu lý thco quy dËnh. Dê nghË Phông Y tê, Trung tâm 
Y te huyn, thË, thành phô tham muu giúp UBND câp huyÇn trong công tác xu lý vi 
pham düng theo quy dinh, t�ng hiÇu qu£ quän lý nhà nuÛe vê ATTP trên dja bàn tinh. 

5. Ve công tác quän lý co so sán xuât nuróc dá: 

De nghË Phòng Y tê và Trung tâm Y tê huyÇn, thË x�, thành phô t�ng cuong kiêm 
soát nguôn gôc nuróc dá droc së dung t¡i các co so kinh doanh dËch vå än uông trên dËa bàn dê phôi hop vÛi Chi cåc ATVSTP dua các co sß sån xuât nuóc dá vào quän lý dúng theo quy dËnh. 

6. Ve công tác quan lý lo¡i hinh dËch vy nâu �n lru �Ùng: 
HiÇn t¡i, lo¡i hinh dËch vå nâu än luu �Ùng có giây phép däng ký kinh doanh 

nhung không có �Ëa diêm côdËnh nên công tác quàn lý g�p nhiêu khó khän, theo quy dËnh t¡i Quyêt dËnh sô 10/2021/QÐ-UBND do UBND câp huyên quån lý. �ê thông nhât 
cong tác quän lý loai hinh này Chi cuc së xây dung quy trinh quän lý và gui dên các 

huyên, thj x�, thành phô b�ng v�n bàn trong thoi gian sóm nhât. 
7. Ve công tác báo cáo ATTP: 

Phòng NghiÇp vu và Phòng Thanh tra Chi cuc gui các file mêm cça báo cáo dã 
dugc hiêu chinh l¡i �ê Phông Y tê, Trung tâm Y tê thun loi trong công tác nhp sô liÇu theo dõi và báo cáo kip thÝi. 

Phong Y tê, Trung tâm Y tê huyÇn, thË x�, thành phô báo cáo công tác ATTP 
hàng quý truóe ngày 10 cüa tháng cuôi quý; Báo cáo 6 tháng truróc ngày 10/6; Báo 
cáo 01 n�m truóc ngày 10/12 dê Chi cuc tông hop gri Sß Y tê (Theo Công v�n sô 
582/SYT-KHTC ngày 22/4/2021 cça Sö Y tê vw thrc hiÇn ché dÙ báo cáo theo OÐ só 
41/2019/OÐ-UBND ngày 22/10/2019 cua UBND tinh); Báo cáo trách nhiÇm quàn lý nhà nuóc vê ATTP theo Chi thË 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 cça Thçturóng Chính phç truóc ngày 20/11 vê Chi cåc dê tông hop güi Sß Y tê trinh UBND tinh. 

Dê nghË Phòng Y tê huyên, thË x�, thành phô (Thurong tryc BCÐ) báo cáo thông nhât sô liÇu, sô co sß sån xuât, kinh doanh thåc phâm, dËch vå �n uông trên dËa bàn (3 ngành: Y tê, Nông nghiÇp, Công thuong) khi có thay �ôi dê thun loi cho Chi cuc ATVSTP tông hãp trinh Sö Y tê báo cáo BCÐLN vê VSATTP tinh. 

Vây, Chi cuc ATVSTP thông báo Kêt luân Hop giao ban công tác ATTP tháng 02 n�m 2022 dên các Phòng Y tê, Trung tâm Y tê huyÇn, thË x�, thành phô duoc biêt./. 
Noi nhan: 
- So Y tê (dê b/c); 
- UBND huyÇn, TX, TP (�� biêt); 

Phòng Y tê huyÇn, TX, TP; 
TTYT huyÇn, TX, TP; 
Các phong thuÙc Chi cuc; 

- Luru: VT, HCTH. 
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