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KẾ HOẠCH 

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và thực hiện Chương 
trình phối hợp 90 về an toàn thực phẩm năm 2017  

  

 Căn cứ Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 13/01/2017 của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh Lạng Sơn về thực hiện chương trình phối hợp 90 về an toàn thực phẩm 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2017 (gọi tắt là Kế hoạch số 08/KH-UBND 
ngày13/01/2017 của UBND tỉnh); 

Căn cứ Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 26/01/2017 của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ 
chức thực hiện của Sở Y tế năm 2017; 

Sở Y tế xây dựng kế hoạch tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực 
phẩm và thực hiện Chương trình phối hợp 90 về an toàn thực phẩm năm 2017 
như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực 
phẩm (ATTP); nâng cao năng lực kiểm nghiệm thực phẩm và kiểm soát ATTP 
đối với chuỗi cung cấp thực phẩm, nhằm giảm thiểu các vụ ngộ độc thực phẩm 
cấp tính và nguy cơ mất ATTP; chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh và xử 
lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của ngành y tế. 

2. Yêu cầu 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai có hiệu quả kế hoạch về đảm bảo 
an toàn vệ sinh thực phẩm phù hợp với đặc điêm tình hình, chức năng, nhiệm vụ 
của cơ quan, đơn vị. 

 Xác định các nhiệm vụ cụ thể cần ưu tiên, phân công rõ trách nhiệm thực 
hiện, tạo sự chuyển biến rõ nét trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các 
nhiệm vụ về công tác đảm bảo ATTP theo lĩnh vực của ngành y tế tại Kế hoạch 
số 08/KH-UBND ngày 13/01/2017 và Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 
26/01/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, 
có trọng tâm, trọng điểm. 
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II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Công tác tham mưu 

Tăng cường công tác tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo liên ngành 
về VSATTP tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, triển khai công tác 
quản lý nhà nước về ATTP theo quy định của pháp luật, theo phân cấp quản lý.  

2. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực 
phẩm: 

2.1.Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị:  

Thủ trưởng các đơn vị quản lý Nhà nước và tham gia quản lý nhà nước về 
ATTP trong ngành y tế phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc Sở Y 
tế nếu để xảy ra các vụ việc vi phạm nghiêm trọng do sự yếu kém trong việc 
tham mưu, triển khai nhiệm vụ được giao và sai phạm trong tổ chức thực hiện 
nhiệm vụ dẫn đến buông lỏng quản lý nhà nước về ATTP.  

Các đơn vị sự nghiệp khác trong ngành có triển khai hoạt động kinh 
doanh dịch vụ ăn uống, tổ chức khoa dinh dưỡng tiết chế, bếp ăn tập thể phải 
chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc Sở Y tế nếu để xảy ra các sự cố 
về ATTP. 

2.2. Tăng cường năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ATTP: 

- Phân định rõ trách nhiệm quản lý Nhà nước về ATTP giữa các cấp, 
thông qua việc thực hiện Quy định phân cấp quản lý Nhà nước và tham gia quản 
lý Nhà nước về ATTP thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành y tế;  

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các ngành để tạo ra hiệu quả rõ rệt, tránh 
chồng chéo trong công tác quản lý Nhà nước về ATTP. 

- Hoàn thành việc thống kê, theo dõi đầy đủ số cơ sở thực phẩm thuộc 
trách nhiệm quản lý theo phân cấp trên địa bàn; chủ động phân loại cơ sở thực 
phẩm chấp hành pháp luật về ATTP theo từng cấp độ để tổ chức quản lý, kiểm 
soát theo quy định. 

- Tăng cường triển khai công tác thanh tra, kiểm tra theo từng chuyên đề, 
tập trung vào các dịp cao điểm như: Tết, Lễ hội, tháng hành động vì chất lượng 
ATTP, theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo VSATTP tỉnh và các sự kiện do địa 
phương tổ chức. Chú trọng việc thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với cơ sở sản 
xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Y tế. 
Kịp thời phát hiện và kiên quyêt xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm 
pháp luật vê ATTP. 

- Tăng cường cải cách hành chính trong quản lý ATTP; công tác tiếp nhận 
hồ sơ, giải quyết các thủ tục hành chính về ATTP đối với cơ sở thực phẩm, sản 
phẩm thực phẩm theo quy định. 

- Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ 
làm công tác ATTP; truyền thông về kiến thức, pháp luật bảo đảm ATTP cho 
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chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức 
ăn đường phố thuộc trách nhiệm quản lý theo phân cấp. 

- Tăng cường tư vấn, hướng dẫn cho cơ sở thực phẩm, doanh nghiệp sản 
xuất, chế biến thực phẩm áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng ATTP tiên 
tiến theo tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt (GMP), thực hành vệ sinh tốt 
(GHP),... chấp hành đúng các quy định của pháp luật về điều kiện bảo đảm 
ATTP.  

3. Nâng cao năng lực kiểm nghiệm thực phẩm 

- Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh: Tiếp tục duy trì các hoạt động nâng cao 
năng lực và quản lý chất lượng xét nghiệm về ATTP đối với phòng kiểm nghiệm 
của Trung tâm đủ năng lực kiểm nghiệm chất lượng VSATTP phục vụ công tác 
thanh, kiểm tra, giám sát nguy cơ ô nhiễm, ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua 
thực phẩm; Hướng dẫn tuyến huyện thực hiện việc lấy mẫu kiểm nghiệm, sử 
dụng các kỹ thuật xét nghiệm nhanh để tiến hành phân tích định tính các chỉ tiêu 
liên quan đến chất lượng, VSATTP phục vụ công tác: giám sát, kiểm tra về chất 
lượng, VSATTP đối với các cơ sở sản xuất, chế biến và dịch vụ ăn uống. 

- Trung tâm kiểm nghiệm Dược phẩm và Mỹ phẩm:  Tiếp tục thực hiện 
Dự án đầu tư nâng cấp Trung tâm kiểm nghiệm Dược phẩm và Mỹ phẩm từ 
nguồn vốn đầu tư từ Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020; 
Chuẩn bị các điều kiện (cơ sở vật chất, trang thiết bị kiểm nghiệm và đào tạo cán 
bộ) để trình UBND tỉnh ra Quyết định đổi tên và giao chức năng nhiệm vụ kiểm 
nghiệm thực phẩm (Trung tâm kiểm nghiệm thuốc,mỹ phẩm, thực phẩm). 

- Trung tâm y tế các huyện, thành phố: Tăng cường công tác tập huấn kỹ 
thuật chuyên môn về kiểm nghiệm các chỉ tiêu ATTP cho cán bộ xét nghiệm, sử 
dụng các kỹ thuật xét nghiệm nhanh để tiến hành phân tích định tính các chỉ tiêu 
liên quan đến chất lượng, VSATTP phục vụ công tác: giám sát, kiểm tra về chất 
lượng, VSATTP đối với các cơ sở sản xuất, chế biến và dịch vụ ăn uống; Hướng 
dẫn Trạm Y tế xã, phường, thị trấn thực hiện công tác lấy mẫu phục vụ kiểm 
nghiệm đối với các cơ sở chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống. 

4. Phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây truyền qua thực 
phẩm: 

- Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, giáo dục nâng cao nhận 
thức, ý thức trách nhiệm về ATTP cho người sản xuất, kinh doanh, chế biến 
thực phẩm và người tiêu dùng, nhằm làm thay đổi hành vi, nâng cao ý thức về 
ATVSTP và ý thức lựa chọn thực phẩm an toàn. 

- Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP, 
đặc biệt các điều kiện ATTP của các cơ sở cung cấp xuất ăn sẵn, nhà hàng, 
khách sạn, khu du lịch, lễ hội, thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể, ... 

- Tăng cường hoạt động giám sát ca bệnh, giám sát nguy cơ ngộ độc thực 
phẩm đối với sản phẩm, hàng hoá thực phẩm lưu thông trên thị trường thuộc 
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lĩnh vực ngành Y tế quản lý để phát hiện sớm và triển khai kịp thời các biện 
pháp dự phòng ngộ độc thực phẩm trong cộng đồng;  

- Chuẩn bị sẵn sàng phương án, lực lượng, phương tiện, vật tư, thuốc, hoá 
chất để kịp thời cấp cứu, điều trị bệnh nhân và khắc phục, giảm thiểu ảnh hưởng 
khi có ngộ độc thực phẩm xảy ra; củng cố hệ thống báo cáo định kỳ về ATTP, 
báo cáo đột xuất khi có yêu cầu. 

5. Thực hiện Chương trình phối hợp 90 về an toàn thực phẩm 

Giao Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thực hiện các nội dung sau: 

- Rà soát, biên soạn tài liệu và các hướng dẫn của Bộ Y tế về kiểm tra việc 
sản xuất, kinh doanh thực phẩm đối với ngành hàng thuộc lĩnh vực ngành y tế 
quản lý.  

- Xây dựng và hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, tiêu chuẩn ATTP đồng 
bộ với tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới, đô thị văn minh. Phấn đấu đạt mục 
tiêu: Tất cả các xã được công nhận nông thôn mới trong năm 2017 phải đạt tiêu 
chí ATTP. 

- Phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, các Hội, đoàn thể của tỉnh tổ chức 
triển khai tập huấn, Hội nghị phổ biến kiến thức về ATTP cho cán bộ của Ủy 
ban MTTQ, thành viên của các Hội, đoàn thể và lãnh đạo chính quyến các cấp; 
hướng dẫn quy trình, quy định về kiểm soát thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể, 
nhất là tại các khu công nghiệp, khu du lịch, nơi tổ chức các sự kiện của tỉnh, 
dịp lễ hội, ... 

- Mời đại diện UBMTTQ tỉnh hoặc tổ chức thành viên của UBMTTQ tỉnh 
cùng tham gia hoạt động thanh tra, kiểm tra và công bố kết luận thanh tra, kiểm 
tra theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; cung cấp thông tin đến 
UBMTTQ tỉnh để tuyên truyền những trường hợp chấp hành tốt hoặc giám sát 
việc thực hiện sau kết luận đã công bố. 

- Bố trí bộ phận tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị, phát 
giác của nhân dân đối với hành vi vi phạm ATTP, báo cáo giám sát của Ủy ban 
MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội (nơi tiếp dân, số điện thoại, địa chỉ thư 
điện tử). 

- Tham mưu xây dựng quy chế phối hợp với UBMTTQ tỉnh triển khai 
thực hiện chương trình phối hợp vận động và giám sát về an toàn thực phẩm; nội 
dung tham gia hội nghị giao ban với Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị - 
xã hội và các cơ quan liên quan để đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện Chương 
trình phối hợp 90 về ATTP tại địa phương. 

- Tổng hợp báo cáo tiến độ, kết quả triển khai chương trình phối hợp 90 
về an toàn thực phẩm theo quy định. 

6. Đảm bảo kinh phí cho công tác ATTP 

- Kinh phí Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số năm 2017. 
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- Kinh phí không thực hiện tự chủ cấp cho Chi cục An toàn vệ sinh thực 
phẩm năm 2017 (Theo Quyết định số 3781/QĐ-SYT ngày 31/12/2016 của Sở Y 
tế): 

+ Kinh phí thực hiện các kế hoạch, đề án được phê duyệt. 

+ Kinh phí thực hiện kế hoạch giám sát đảm bảo ATVSTP. 

- Kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác (nếu có). 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Các phòng chức năng thuộc Sở Y tế: Phối hợp với Chi cục An toàn vệ 
sinh thực phẩm tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế về công tác đảm bảo an toàn 
thực phẩm theo đúng quy định. 

2. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm: Chủ trì, tham mưu, triển khai thực 
hiện các nội dung kế hoạch theo chức năng nhiệm vụ được giao, trên cơ sở thực 
hiện các kế hoạch đã được cấp trên chỉ đạo, phê duyệt; thực hiện chế độ thống 
kê, báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác quản lý ATTP của tỉnh, của ngành theo 
quy định. 

 3. Các đơn vị trực thuộc: Căn cứ kế hoạch này, theo chức năng nhiệm vụ 
của đơn vị mình, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với 
tình hình thực tế của đơn vị; báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ hàng năm về 
Sở Y tế (qua Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm) để tổng hợp, báo cáo Sở Y tế./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Y tế (B/c); 
- Cục An toàn thực phẩm; 
- UBND tỉnh (B/c); 
- Lãnh đạo Sở Y tế; 
- Các phòng chức năng Sở Y tế; 
- Các đơn vị trực thuộc SYT; 
- Phòng y tế các huyện, thành phố; 
- Lưu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
   

 
  

 
Phan Lạc Hoài Thanh 
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