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UBND HUYỆN LÝ NHÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BCĐ LIÊN NGÀNH VỀ ATTP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 22 /KH-BCĐ Lý Nhân, ngày 29  tháng 3 năm 2019 
   

KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2019 
 

 
 

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU 

1. Mục tiêu  

Tăng cường sự lãnh đạo, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp chính 

quyền đối với công tác ATTP, phấn đấu sớm đạt mục tiêu “Tất cả thực phẩm 

được sản xuất, kinh doanh, lưu thông và tiêu dùng trên địa bàn huyện đều là thực 

phẩm an toàn”, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe nhân 

dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới. 

2. Chỉ tiêu 

2.1. 100% các Ban, Ngành, tổ chức đoàn thể, các xã,thị trấn chủ động tổ 

chức triển khai công tác bảo đảm ATTP thuộc lĩnh vực được phân công và trên 

địa bàn quản lý. 

2.2. 90% người lãnh đạo quản lý, 82% người sản xuất, chế biến, kinh doanh 

thực phẩm do ngành Y tế quản lý; 96% đối tượng tham gia chuỗi giá trị ngành hàng 

nông sản, thủy sản từ người sản xuất, chế biến, lưu thông, buôn bán; 95% người sản 

xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm do ngành Công Thương quản lý và 80% người 

tiêu dùng thực phẩm được phổ biến và có kiến thức, thực hành đúng về ATTP. 

2.3. 100% cán bộ tuyến huyện; 95% cán bộ tuyến xã,thị trấn; 80% cán bộ thôn, 

xóm làm công tác ATTP được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về ATTP.  

2.4. Khống chế tối đa số vụ ngộ độc thực phẩm nhiều người mắc ( 30 

người mắc/vụ); Tỷ lệ mắc ngộ độc thực phẩm được ghi nhận trong các vụ ngộ 

độc ≤ 7/100.000 dân. 100% vụ ngộ độc thực phẩm được điều tra, xử lý kịp thời; 

không để xảy ra tử vong do ngộ độc thực phẩm (NĐTP).  

2.5. 98% số cơ sở thực phẩm do ngành Y tế quản lý, 98% số cơ sở thực 

phẩm do ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý, 90% số cơ sở thực 

phẩm do ngành Công Thương quản lý thuộc diện phải cấp Giấy Chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện ATTP được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP. 

2.6. 75% số cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm được kiểm tra 

đạt yêu cầu về ATTP. Xử lý kịp thời và công khai những cơ sở có vi phạm. 

2.7. Xây dựng các mô hình tiên tiến quản lý ATTP: 01 mô hình kiểm soát 

ATTP tại bếp ăn tập thể trường Mầm non; 01 mô hình nuôi cá ứng dụng công 

nghệ “Sông trong ao”. 

2.8. Tỷ lệ mẫu giám sát tồn dư hóa chất, kháng sinh và ô nhiễm vi sinh vật 

trong các sản phẩm như: giò, chả, bún, bánh phở, bánh cuốn, nước uống đóng 

chai, sản phẩm nông sản, thủy sản... giảm 5% so với năm 2018. 



2 

 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị 

quyết số 43/2017/NQ-QH14 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách 

pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020; Kết luận số 11-KL/TW về 

tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08 của Ban Bí thư; Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ; Chỉ thị số 07-CT/TU của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo 

của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn tỉnh. 

Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp số 669b/KH-

UBND-UBMTTQ ngày 31/8/2016 về vận động và giám sát bảo đảm ATTP giai 

đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện. 

Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các Nghị 

định của Chính phủ và thực hiện công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn; kiện toàn 

BCĐ liên ngành về ATTP huyện. 

Quy hoạch phát triển và nhân rộng vùng sản xuất nguyên liệu thực phẩm 

theo hướng sản xuất lớn gắn với phát triển thị trường hàng hóa nông sản thực 

phẩm, phát triển hệ thống cung cấp thực phẩm an toàn. 

Triển khai hiệu quả các Đề án, Dự án, mô hình điểm về ATTP.  

Thực hiện giao ban định kỳ 6 tháng 1 lần đối với Ban Chỉ đạo liên ngành 

về an toàn thực phẩm các tuyến. 

2. Công tác thông tin, tuyên truyền, đào tạo, tập huấn 

Triển khai đồng bộ hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông; Nội dung 

tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, bằng nhiều hình thức phù hợp. 

Tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về tầm quan trọng của ATTP 

đối với sức khỏe và phát triển kinh tế, xã hội... phổ biến các văn bản quy phạm 

pháp luật về ATTP; hướng dẫn sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản, sử dụng 

thực phẩm an toàn; giới thiệu quảng bá nông sản thực phẩm, địa chỉ sản xuất, cung 

cấp hàng hóa, sản phẩm an toàn; nêu gương, biểu dương những tổ chức, cá nhân 

thực hiện tốt, công khai những tổ chức, cá nhân vi phạm... về ATTP. 

Bồi dưỡng, đào tạo nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ 

cán bộ làm công tác an toàn thực phẩm các tuyến. 

Tổ chức tập huấn các nội dung của Luật An toàn thực phẩm, Nghị định 

hướng dẫn thi hành luật và các văn bản quy định về ATTP, thực hành tốt ATTP 

cho cán bộ quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; hội viên các 

hội, tổ chức - đoàn thể và người tiêu dùng thực phẩm trên địa bàn huyện. 

3. Công tác kiểm tra  

Kiểm tra việc quản lý, chỉ đạo công tác bảo đảm ATTP của các cơ quan 

chuyên ngành, các xã, thị trấn gắn trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, 

ngành và các địa phương trong công tác bảo đảm ATTP thuộc lĩnh vực phụ 

trách và trên địa bàn quản lý. 

Kiểm tra liên ngành, chuyên ngành có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường  

kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm; thực hiện 
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lấy mẫu hậu kiểm đối với các sản phẩm thực phẩm; xử lý nghiêm các vi phạm; 

chú trọng đối với cơ sở nuôi trồng, giết mổ gia súc gia cầm, sản xuất chế biến 

nông lâm sản, thủy sản, sản xuất kinh doanh một số sản phẩm thực phẩm có 

nguy cơ cao, các cơ sở thực phẩm thực hiện tự công bố chất lượng sản phẩm 

thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố...  

4. Công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm 

Đẩy mạnh hoạt động giám sát chủ động đối với những sản phẩm thực 

phẩm có nguy cơ ô nhiễm cao để cảnh báo sớm cho cộng đồng; giám sát đảm 

bảo ATTP phục vụ các hội nghị, sự kiện diễn ra trên địa bàn huyện. 

Tăng cường giám sát thường xuyên các ca/vụ NĐTP; điều tra, xử lý kịp 

thời khi xảy ra NĐTP, không để tử vong do NĐTP. 

Thực hiện cấp Giấy chứng nhận trong lĩnh vực ATTP theo quy định. Tổ 

chức ký cam kết, tăng cường giám sát việc thực hiện những quy định về ATTP 

theo cam kết của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

5. Triển khai các mô hình, quy hoạch vùng sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm an toàn 

Duy trì, nhân rộng các mô hình kiểm soát điều kiện ATTP thức ăn đường phố 

và bếp ăn tập thể an toàn. Xây dựng 01 mô hình kiểm soát ATTP tại bếp ăn tập thể 

trường Mầm non; 01 mô hình nuôi cá ứng dụng công nghệ “Sông trong ao”. 

Tiếp tục xây dựng và tổ chức triển khai các đề án vùng sản xuất nông 

nghiệp tập trung, liên kết chuỗi giá trị, gắn với ứng dụng công nghệ cao, nông 

nghiệp hữu cơ, áp dụng quy trình, tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt và hệ 

thống quản lý an toàn thực phẩm tiên tiến như ISO 22000, HACCP… 

Phổ biến, vận động người dân, doanh nghiệp áp dụng quy trình sản xuất, 

kinh doanh nông lâm thủy sản bảo đảm an toàn thực phẩm; hỗ trợ áp dụng thực 

hành nông nghiệp tốt (VietGAP, VietGAHP, GlobalGAP,..), thực hành sản xuất 

tốt (GMP), HACCP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản. 

Tổ chức các hoạt động kết nối sản xuất với tiêu thụ, xúc tiến thương mại, 

truyền thông, quảng bá nông sản thực phẩm an toàn của huyện với địa phương khác. 

6. Công tác thống kê, báo cáo 

UBND các xã,thị trấn, các ngành là thành viên BCĐ về ATTP huyện định 

kỳ báo cáo 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 01 năm và  báo cáo đột xuất (theo yêu cầu) 

kết quả triển khai hoạt động về ATTP trong lĩnh vực quản lý qua cơ quan Thường 

trực Ban Chỉ đạo huyện( Phòng Y tế) trước ngày 10 tháng cuối của quý: 10/3; 10/6; 

10/9 và 10/12 (báo cáo lồng ghép vào báo cáo Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 

09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ). Mẫu báo cáo theo phụ lục kèm theo. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Ngành Y tế (Phòng Y tế và Trung tâm Y tế) 

- Tham mưu cho UBND huyện, BCĐ liên ngành về ATTP huyện ban hành: 

quyết định kiện toàn BCĐ liên ngành về ATTP huyện; các văn bản chỉ đạo triển 

khai công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn huyện.  



4 

 

- Chủ trì, phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc các Ban, Ngành liên quan và 

UBND các xã,thị trấn triển khai thực hiện các hoạt động bảo đảm ATTP. Chủ 

động xây dựng Kế hoạch, ban hành văn bản chỉ đạo về ATTP thuộc lĩnh vực 

được phân công quản lý.  

- Tham mưu cho UBND huyện thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành về 

ATTP; tiến hành kiểm tra công tác quản lý nhà nước về ATTP của UBND các 

xã,thị trấn; kiểm tra việc thực hiện các quy định về ATTP của các cơ sở thực phẩm 

trong các đợt cao điểm. Chủ trì, phối hợp với các ngành thực hiện kiểm tra đột xuất 

khi có chỉ đạo của cấp trên, theo đề nghị của cơ quan chuyên ngành. Tăng cường 

kiểm tra chuyên ngành đối với các cơ sở thực phẩm thuộc ngành Y tế quản lý, xử 

lý nghiêm các cơ sở vi phạm. 

- Đẩy mạnh hoạt động thông tin, truyền thông; cấp Giấy chứng nhận về 

ATTP theo đúng quy định; Tăng cường công tác chỉ đạo tuyến về ATTP. 

Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành ATTP cho 

các tuyến.  

- Chủ động giám sát các nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, cảnh báo để nhân 

dân biết, đề phòng ngộ độc thực phẩm; duy trì hệ thống giám sát NĐTP, bệnh 

truyền qua thực phẩm các tuyến. Điều tra, xử lý kịp thời các vụ NĐTP và các sự 

cố về ATTP, không để xảy ra tử vong do NĐTP; giám sát đảm bảo ATTP phục 

vụ các hội nghị, sự kiện diễn ra trên địa bàn .  

- Tăng cường năng lực hệ thống kiểm nghiệm ATTP: Trang bị cơ sở vật 

chất kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng kiểm nghiệm phục 

vụ công tác quản lý nhà nước về ATTP. 

- Tổng hợp kết quả hoạt động, báo cáo về UBND huyện và BCĐ liên 

ngành  về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh theo quy định. 

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Chủ trì xây dựng, ban hành hoặc trình UBND huyện ban hành quyết 

thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra thị trường sản xuất và kinh doanh 

các mặt hàng giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón, thức ăn chăn nuôi, vật 

tư nông nghiệp, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện; tham mưu 

ban hành cơ chế khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu 

thụ sản phẩm nông nghiệp; kế hoạch, quy hoạch, chương trình và các văn bản về 

bảo đảm ATTP theo chức năng nhiệm vụ của ngành. 

- Xây dựng 01 mô hình nuôi cá ứng dụng công nghệ ''Sông trong ao''. 

- Tiếp tục xây dựng và tổ chức triển khai các đề án vùng sản xuất nông 

nghiệp tập trung, liên kết chuỗi giá trị, gắn với ứng dụng công nghệ cao, nông 

nghiệp hữu cơ, áp dụng quy trình, tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt và hệ 

thống quản lý an toàn thực phẩm tiên tiến. 

- Phổ biến, vận động người dân, doanh nghiệp áp dụng quy trình sản xuất, 

kinh doanh nông lâm thủy sản bảo đảm ATTP; áp dụng thực hành nông nghiệp 

tốt, thực hành sản xuất tốt trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản. 

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội liên hiệp 

Phụ nữ thực hiện tốt các chương trình phối hợp, tuyên truyền, vận động, giám 
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sát sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn; trọng điểm là các hộ sản xuất, kinh 

doanh nhỏ lẻ; phát triển mô hình “Mỗi xã một sản phẩm”; bảo đảm các xã được 

công nhận Nông thôn mới đáp ứng tiêu chuẩn bảo đảm an toàn thực phẩm theo 

Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu 

chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạnh 2016 - 2020. 

- Thực hiện các hoạt động thông tin truyền thông,kiểm tra, giám sát theo 

kế hoạch và chức năng nhiệm vụ của ngành. 

- Tổ chức các hoạt động kết nối sản xuất với tiêu thụ, xúc tiến thương mại, 

truyền thông, quảng bá nông sản thực phẩm an toàn của huyện với địa phương khác. 

- Thực hiện chế độ báo cáo đột xuất và định kỳ theo quy định. 

3. Phòng kinh tế - Hạ tầng  

- Chủ trì xây dựng, ban hành hoặc trình UBND huyện ban hành kế hoạch, quy 

hoạch, chương trình và các văn bản về ATTP theo chức năng, nhiệm vụ của ngành. 

- Triển khai các hoạt động kiểm tra chuyên ngành ATTP theo ngành hàng 

thực phẩm được phân công quản lý.  

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng lưu thông trên thị trường, 

phát hiện và xử lý nghiêm các đơn vị sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm 

hàng giả, hàng kém chất lượng, thực phẩm nhãn mác không đúng quy định.  

- Thực hiện các hoạt động thông tin truyền thông,kiểm tra, giám sát, cấp 

Giấy chứng nhận/xác nhận ATTP theo kế hoạch và chức năng nhiệm vụ của ngành. 

4. Công an huyện 

- Theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với các  Ban, Ngành liên quan tổ 

chức triển khai thực hiện Kế hoạch bảo đảm ATTP; triển khai kiểm tra, kiểm 

soát việc vận chuyển thực phẩm nhập lậu, thực phẩm kém chất lượng.  

- Tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP; xử lý nghiêm, đúng quy 

định đối với các cơ sở thực phẩm có hành vi vi phạm đảm bảo ATTP; vi phạm 

quy trình xử lý chất thải trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm 

gây ô nhiễm môi trường; điều tra, xử lý các vụ việc vi phạm về ATTP. 

5. Đội Quản lý thị trƣờng số 2 

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng lưu thông trên thị trường, 

phát hiện và xử lý nghiêm các đơn vị sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm 

hàng giả, hàng kém chất lượng, thực phẩm nhãn mác không đúng quy định.  

- Thực hiện các hoạt động thông tin truyền thông, kiểm tra theo kế hoạch 

và chức năng nhiệm vụ của và Cục QLTT. 

6. Đài truyền thanh huyện  

Bố trí thời gian, thời lượng phát sóng; nâng cao chất lượng tin bài, chuyên 

trang, chuyên mục về ATTP; thực hiện đúng các quy định về quảng cáo thực 

phẩm, tuyên truyền giới thiệu các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; 

kịp thời công khai những cơ sở vi phạm về ATTP và những sản phẩm thực 

phẩm bị ô nhiễm; đưa tin biểu dương những cơ sở, doanh nghiệp, cá nhân thực 
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hiện tốt những quy định của pháp luật về ATTP; thực hiện miễn phí đối với 

công tác tuyên truyền về ATTP. 

7. Phòng Văn hóa và Thông tin  

Theo chức năng nhiệm vụ, phối hợp các cơ quan liên quan, chỉ đạo công 

tác tuyên truyền kịp thời, đầy đủ về an toàn thực phẩm, kiến thức pháp luật và 

các biện pháp đảm bảo ATTP. Phối hợp các ngành: Y tế, Nông nghiệp và 

PTNT, Kinh tế - Hạ tầng… kiểm soát các hoạt động quảng cáo liên quan đến 

ATTP; kiểm tra, kiểm soát ATTP tại các lễ hội, các điểm du lịch. 

8. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Theo chức năng nhiệm vụ, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện cân đối bố 

trí kinh phí từ nguồn ngân sách huyện cho công tác bảo đảm ATTP. 

- Đảm bảo nguồn kinh phí cho hoạt động bảo đảm ATTP từ nguồn kinh 

phí của Trung ương,tỉnh. Hướng dẫn quản lý, sử dụng, kiểm tra việc sử dụng 

kinh phí đúng quy định. 

9. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Phối hợp ngành Y tế tổ chức tuyên truyền, tập huấn kiến thức ATTP cho 

cán bộ quản lý tại các bếp ăn bán trú. Xây dựng nội dung giáo dục về ATTP kết 

hợp với các nội dung giáo dục khác 

- Chỉ đạo các trường, các đơn vị trực thuộc quản lý tốt công tác đảm bảo 

ATTP trường học; phối hợp với ngành y tế xây dựng mô hình quản lý ATTP tại 

Bếp ăn tập thể trong các trường học; không để xảy ra ngộ độc thực phẩm, dịch 

bệnh truyền qua thực phẩm. Phát huy vai trò của Ban đại diện cha mẹ học sinh 

trong giám sát ATTP tại bếp ăn tập thể. 

10. Các  ban, ngành khác của huyện: Theo chức năng nhiệm vụ phối 

hợp tham gia các hoạt động đảm bảo ATTP trên địa bàn huyện. 

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các tổ chức chính trị-xã hội 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và các đoàn viên, hội 

viên tích cực tham gia các hoạt động bảo đảm ATTP trên địa bàn huyện; xây 

dựng các phong trào thi đua, hưởng ứng và tham gia xây dựng các mô hình về 

ATTP như mô hình trồng rau an toàn, chăn nuôi đúng quy trình khoa học, chế 

biến thức ăn gia đình, thức ăn đường phố đảm bảo ATTP; giám sát, phát hiện, 

thông báo cho cơ quan chức năng các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh hàng 

thực phẩm kém chất lượng, không đảm bảo an toàn để có biện pháp xử lý kịp 

thời. Xây dựng làng văn hoá - sức khoẻ; Tuyên truyền gương điển hình tập thể, 

cá nhân thực hiện tốt công tác ATTP. 

12. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Xây dựng kế hoạch triển khai các biện pháp bảo đảm ATTP của địa 

phương. Chỉ đạo các ngành liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện 

hiệu quả công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn quản lý. 

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP cấp xã.  

- Căn cứ chỉ đạo của UBND huyện, ban hành Quyết định giao nhiệm vụ 

cho công chức cấp xã theo dõi an toàn thực phẩm tại địa phương. 
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- Tăng cường nguồn nhân lực và hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động bảo 

đảm ATTP tại địa phương. 

- Phối hợp tổ chức tập huấn, triển khai Nghị định của Chính phủ hướng dẫn 

thi hành Luật An toàn thực phẩm và các văn bản quy phạm pháp luật khác đối với 

cán bộ quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. 

- Báo cáo định kỳ, đột xuất công tác quản lý ATTP trên địa bàn về Ban 

Chỉ đạo liên ngành về ATTP huyện theo quy định. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Tuyến huyện 

Kinh phí thực hiện kế hoạch bảo đảm ATTP sử dụng nguồn kinh phí cấp 

trên hỗ trợ và nguồn kinh phí địa phương cấp năm 2019. 

2. Tuyến xã,thị trấn  

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chủ động bố trí nguồn kinh phí địa 

phương thực hiện công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn quản lý. 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ, triển khai thực hiện tốt kế hoạch bảo 

đảm ATTP năm 2019./. 
 

Nơi nhận: KT. TRƢỞNG BAN 
- BCĐ Liên ngành về ATTP tỉnh; PHÓ TRƢỞNG BAN  
- Sở Y tế;  Chi Cục An toàn thực phẩm tỉnh;  

         (để b/c) 
 

- Thành viên BCĐLNATTP huyện;   
- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, YT. 
 

 

 

 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Trịnh Thế Mạnh 
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Phụ lục: Mẫu báo cáo công tác bảo đảm ATTP 

Mẫu số 01 

……….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

…………… Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 ……………, ngày….. tháng….. năm 20…. 

 

BÁO CÁO 

Triển khai công tác bảo đảm ATTP quý……./2019 

 

I. Công tác tham mƣu, chỉ đạo (nêu cụ thể) 

Các quyết định, kế hoạch, văn bản chỉ đạo…….. 

II. Các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ 

1. Công tác tuyên truyền, tập huấn, hội nghị, hội thảo (nêu cụ thể) 

2. Kết quả thanh tra, kiểm tra (không bao gồm các cơ sở do đoàn liên ngành ATTP 

tuyến trên thực hiện và báo cáo trong các dịp trọng điểm): 

2.1. Việc tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra 

Tổng số đoàn thanh tra, kiểm tra: 

Trong đó: Số đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành:………. chuyên ngành:…….. 

2.2. Kết quả thanh tra, kiểm tra: 

Bảng 1: Kết quả thanh tra, kiểm tra: 

TT Cơ sở thực phẩm 
TS cơ sở 

quản lý 

Số đƣợc 

KT.TT 
Số đạt 

Tỷ lệ đạt 

(%) 

1  Sản xuất, chế biến         

2 Kinh doanh thực phẩm         

3 Dịch vụ ăn uống         

4 Bếp ăn tập thể     

5 Chế biến suất ăn sẵn     

Cộng          

Bảng 2: Tình hình vi phạm và xử lý vi phạm 

T

T 
Tổng hợp tình hình vi phạm 

Số lƣợng 

Tỷ lệ % so với số 

đƣợc TKT 

1 Tổng số cơ sở kiểm tra   

2 Số cơ sở có vi phạm     

3 Số cơ sở vi phạm bị xử lý     

  Trong đó:     

3

.

1 Hình thức phạt chính:     

  Số cơ sở bị cảnh cáo     
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T

T 
Tổng hợp tình hình vi phạm 

Số lƣợng 

Tỷ lệ % so với số 

đƣợc TKT 

  Số cơ sở bị phạt tiền     

  Tổng số tiền phạt     

3

.

2 

Hình thức phạt bổ sung, biện pháp 

khắc phục hậu quả     

* Số cơ sở bị đóng cửa      

* 

Số cơ sở bị đình chỉ lưu hành sản 

phẩm     

  Số sản phẩm bị đình chỉ lưu hành     

* Số cơ sở bị tiêu huỷ sản phẩm     

  Tổng số loại sản phẩm bị tiêu hủy     

* Số cơ sở phải khắc phục về nhãn     

  

Số loại sản phẩm có nhãn phải khắc 

phục     

* 

Số cơ sở bị đình chỉ lưu hành tài 

liệu quảng cáo     

  

Số loại tài liệu quảng cáo bị đình 

chỉ lưu hành     

* Các xử lý khác     

3

.

3 

Chuyển hồ sơ sang cơ quan khác 

xử lý     

3

.

4 

Số cơ sở có vi phạm nhưng không 

xử lý (chỉ nhắc nhở)     

Bảng 3: Các nội dung vi phạm chủ yếu 

TT Nội dung vi phạm 
Số CS đƣợc 

TKT 

Số cơ sở vi 

phạm 

Tỷ lệ 

% 

1 Điều kiện vệ sinh cơ sở 
   

2 Điều kiện trang thiết bị, dụng cụ    

3 Điều kiện về con người:    

 

- Xác nhận kiến thức ATTP    

- Khám sức khỏe định kỳ    

- Thực hành ATTP    

4  Công bố sản phẩm    

5 Ghi nhãn thực phẩm    

6 Quảng cáo thực phẩm    

7 Chất lượng sản phẩm thực phẩm    
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TT Nội dung vi phạm 
Số CS đƣợc 

TKT 

Số cơ sở vi 

phạm 

Tỷ lệ 

% 

8 Vi phạm khác (ghi rõ)    

Bảng 4: Kết quả kiểm nghiệm mẫu 

TT Loại xét nghiệm 

Kết quả  xét nghiệm mẫu 

Tổng số mẫu xét 

nghiệm 

Số mẫu không 

đạt 

Tỷ lệ % không 

đạt 

I Xét nghiệm tại labo    

1 Hóa lý    

2 Vi sinh    

Tổng số XN tại labo    

II XN nhanh    

1 Dụng cụ    

2 Thực phẩm    

3 Khác    

 Cộng    

3. Công tác cấp các giấy chứng nhận trong lĩnh vực ATTP 

4. Công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm, giám sát mối nguy ô nhiễm thực 

phẩm 

- Số vụ NĐTP; số mắc; số người đi viện; số người tử vong; số ca mắc lẻ tẻ… 

- Số mẫu thực phẩm xét nghiệm (giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm); kết quả… 

5. Xây dựng các mô hình quản lý ATTP 

III. Nhận xét, đánh giá chung: 

IV. Đề xuất kiến nghị : (ghi cụ thể) 

 

Nơi nhận: THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

 

 

Ghi chú: 

1. Các ngành, đơn vị, tổ chức đoàn thể căn cứ, chức năng, nhiệm vụ được phân 

công, tổng hợp các nội dung báo cáo theo quy định. 

2. Đối với công tác thanh tra, kiểm tra: Dưới mỗi bảng (1-4) có phần đánh giá, 

nhận xét số liệu; tách riêng số liệu của các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về 

ATTP; số liệu kiểm tra chuyên ngành về ATTP của các ngành Y tế, Công thương, 

Nông nghiệp, Công an... Đối với các đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành: Các đơn 

vị chỉ tổng hợp số liệu cơ sở bị xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm, không báo cáo cơ 

sở bị xử lý về các hành vi khác. Đồng thời lập danh sách cơ sở vi phạm kèm theo báo 

cáo (tên cơ sở, địa chỉ, hành vi vi phạm, văn bản áp dụng xử lý, số tiền phạt…) 
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