
 

SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ 

THÀNH PHỐ CAO LÃNH 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  

Số:         /KH-TTYT TP. Cao Lãnh, ngày       tháng 4 năm 2022 

  

KẾ HOẠCH 

Đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế  

trên địa bàn thành phố Cao Lãnh năm 2022 

  

Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-SYT ngày 29 tháng 3 năm 2022 của Sở Y tế 

Đồng Tháp về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2022 của 

ngành Y tế Đồng Tháp; 

Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Cao Lãnh về việc thực hiện Chương trình Mục tiêu Y tế - 

Dân số giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Cao Lãnh; 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn 

thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế trên địa bàn năm 2022 như sau: 

I. MỤC TIÊU: 

1. Mục tiêu tổng quát: 

Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) của ngành 

Y tế Thành phố; triển khai các hoạt động giám sát, kiểm soát chất lượng thực 

phẩm theo phân cấp quản lý; tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật 

về an toàn thực phẩm; nâng cao ý thức, trách nhiệm của chủ cơ sở thực phẩm đối 

với sức khỏe của người tiêu dùng. 

2. Mục tiêu cụ thể: 

- Hạn chế thấp nhất xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm tập thể từ 30 người 

mắc/vụ; tỷ lệ mắc ngộ độc thực phẩm cấp tính trong vụ ngộ độc được ghi nhận 

hàng năm dưới 5 người/100.000 dân; 

- Trên 85% người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi 

quản lý của ngành Y tế theo phân cấp, người quản lý, người tiêu dùng có kiến 

thức và thực hành đúng về an toàn thực phẩm; 

- Trên 90% các cơ sở dịch vụ ăn uống do Thành phố quản lý được cấp giấy 

chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; 

- 100% các Trạm Y tế được giám sát về công tác quản lý ATTP hàng quí. 

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN: 

1. Trung tâm Y tế thành phố: 

1.1. Công tác quản lý về an toàn thực phẩm: 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân và Ban điều hành công tác đảm bảo ATTP 

Thành phố về các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm của ngành Y tế. 
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- Nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo tuyến, thường xuyên kiểm tra, 

giám sát công tác quản lý ATTP tại Trạm Y tế xã, phường; kịp thời tháo gỡ 

những vấn đề phát sinh. 

 - Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho viên chức làm 

công tác ATTP tại Trạm Y tế xã, phường; phổ biến kịp thời các văn bản quy 

phạm pháp luật về ATTP mới ban hành. 

 - Phối hợp Phòng Y tế và các ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân 

Thành phố tổ chức hội nghị triển khai, lễ phát động Tháng hành động vì ATTP 

năm 2022. 

- Thường xuyên cập nhật quản lý cơ sở thực phẩm; thực hiện cấp Giấy 

Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP theo phân cấp đúng quy định hiện hành. 

- Ứng dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ công tác quản lý an toàn 

thực phẩm. 

 1.2. Công tác thông tin giáo dục, truyền thông: 

- Phối hợp các ngành có liên quan tuyên truyền về ATTP trên các phương 

tiện thông tin đại chúng, tập trung trong các dịp cao điểm như: Tết Nguyên đán, 

Tháng hành động vì ATTP, Tết Trung thu, mùa Hè, mùa Lũ,...; thường xuyên 

đưa tin về các hoạt động liên quan đến ATTP trên địa bàn Thành phố. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố hỗ trợ kinh phí thực hiện truyền 

thông về an toàn thực phẩm. 

 - Phối hợp với Trạm Y tế xã, phường tổ chức tập huấn kiến thức, nói 

chuyện chuyên đề về ATTP cho chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn 

đường phố thuộc phân công, phân cấp quản lý; tuyên truyền nâng cao ý thức của 

người tiêu dùng thực phẩm. 

- Vận động cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống hưởng 

ứng các đợt truyền thông đảm bảo ATTP bằng hình thức phù hợp. 

- Công bố danh sách các cơ sở thực phẩm vi phạm các quy định về ATTP 

trên website Trung tâm Y tế theo quy định. 

- Triển khai các hoạt động truyền thông khác theo chỉ đạo của tuyến trên. 

1.3. Công tác kiểm tra, giám sát: 

- Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành ATTP thành phố Cao Lãnh tăng 

cường công tác kiểm tra, hậu kiểm tập trung vào các cơ sở sản xuất chế biến, 

kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao như: sản xuất nước đá, nước uống đóng 

chai, bếp ăn tập thể, căn tin trường học, dịch vụ ăn uống, khu lễ hội tập trung 

đông người, thức ăn đường phố,… 

- Công tác kiểm tra tập trung vào các đợt cao điểm như: Tết Nguyên đán, 

Tháng hành động vì ATTP, mùa Hè, kỳ thi THPT, Trung thu, mùa Lũ,… 

- Tổ chức đoàn giám sát, lấy mẫu tại các cơ sở thực phẩm theo phân cấp 

thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế trên địa bàn, kịp thời phát hiện nguy cơ ô 
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nhiễm, hướng dẫn cơ sở thực hiện đầy đủ các quy định về ATTP góp phần ngăn 

ngừa ngộ độc thực phẩm. 

- Phối hợp tổ chức kiểm tra sản phẩm thực phẩm nguy cơ khi có chỉ đạo 

của tuyến trên hoặc do tình hình thực tế tại địa phương; kiểm tra, giám sát theo 

đơn khiếu nại, tố cáo hoặc theo thông tin cảnh báo trên phương tiện thông tin đại 

chúng; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. 

- Hỗ trợ tuyến xã, phường trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát 

ATTP đối với loại hình thức ăn đường phố. 

- Phối hợp đảm bảo về ATTP các chương trình giới thiệu sản phẩm, Lễ 

hội, sự kiện diễn ra trên địa bàn. 

1.4. Công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền 

qua thực phẩm: 

- Thành lập đội điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm; phối hợp với tuyến 

tỉnh và các ngành có liên quan xử trí đúng theo quy định khi có vụ ngộ độc thực 

phẩm xảy ra. 

- Thực hiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP cho các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống theo quy định của Luật An toàn 

thực phẩm, Nghị định 155/2018/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định 11/QĐ-

UBND ngày 18/11/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh và các 

Thông tư hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Thường xuyên lấy mẫu giám sát mối nguy ô nhiễm và phân tích nguy cơ 

mất an toàn đối với những sản phẩm thực phẩm như: rượu, thịt, cá, trứng, sữa, 

thực phẩm ăn ngay, thực phẩm bao gói sẵn. 

- Phối hợp với ngành giáo dục giám sát ăn toàn thực phẩm tại các bếp ăn 

tập thể trường mầm non, căn tin trường học trên địa bàn Thành phố. 

- Tổ chức tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho người trực tiếp 

chế biến thực phẩm, hạn chế nguy cơ ô nhiễm thực phẩm. 

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về điều kiện ATTP của 

các cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, khu du lịch, lễ hội, thức ăn đường phố kịp thời 

phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm. 

- Thường xuyên thực hiện test nhanh về ATTP phục vụ công tác kiểm tra, 

giám sát ô nhiễm thực phẩm. 

 1.5. Công tác phối hợp: 

 - Phối hợp tuyến tỉnh trong công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thực 

phẩm và phục vụ ATTP các sự kiện trên địa bàn. 

- Phối hợp với các thành viên Ban điều hành công tác đảm bảo ATTP 

Thành phố tham mưu với UBND nâng cao hiệu quả quản lý ATTP. 

 - Liên hệ chặc chẽ với Ban tổ chức các Lễ - Hội, các sự kiện… nhằm đảm 

bảo ATTP trong các dịp lễ hội có khu ăn uống phục vụ đông người. 
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- Phối hợp Trạm Y tế xã, phường trong công tác quản lý cơ sở dịch vụ ăn 

uống và kinh doanh thức ăn đường phố. 

2. Trạm Y tế xã, phường: 

- Trạm Y tế chủ động tham mưu UBND xã, phường: 

+ Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban điều hành 

công tác đảm bảo ATTP tại địa phương. 

+ Thực hiện quản lý ATTP theo Quyết định 11/QĐ-UBND ngày 18 tháng 

11 năm 2019 của UBND TP Cao Lãnh về việc Ban hành Quy định phân công, 

phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành 

phố Cao Lãnh. 

+ Thực hiện đúng Hướng dẫn số 70/HD-SYT ngày 29/6/2018 của Sở Y tế 

Đồng Tháp về việc hướng dẫn triển khai xử trí vụ ngộ độc thực phẩm, Công văn 

số 867/SYT-NVY ngày 23/3/2020 của Sở Y tế về việc điều tra, xử trí ngộ độc 

thực phẩm. 

+ Tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành các qui định về ATTP định 

kỳ đối với dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố theo phân cấp quản lý. 

- Quản lý chặt chẽ, đầy đủ các cơ sở thực phẩm trên địa bàn, chú trọng 

loại hình thức ăn đường phố và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống dưới 30 

suất ăn/lần phục vụ theo phân cấp quản lý. 

- Tham gia tham mưu công tác bố trí, quản lý các khu bán thức ăn đường 

phố tập trung nhằm đảm bảo ATTP và mỹ quan đô thị. 

- Thường xuyên cập nhật thông tin phản hồi của Trung tâm Y tế đối với 

các cơ sở thực phẩm trên địa bàn. 

- Phối hợp Trung tâm Y tế quản lý tốt dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố 

ở các lễ hội, khu ẩm thực, chương trình giới thiệu sản phẩm, các sự kiện. 

- Phối hợp với Trạm truyền thanh xã, phường tuyên truyền các thông điệp, 

bài viết về ATTP; kết hợp truyền thông ATTP trong cộng đồng bằng các hình 

thức truyền thông nhóm, tại hộ gia đình, tuyên truyền tại các trường học… 

- Trang bị kiến thức về ATTP cho đội ngũ nhân viên Y tế khóm, ấp; nâng 

cao hiệu quả hoạt động trong các buổi họp tuyên truyền nhóm, họp tổ dân phố, 

hội phụ nữ,...; hướng dẫn việc đảm bảo ATTP đối với các cơ sở thực phẩm và 

kiến thức tiêu dùng thực phẩm cho người dân tại địa phương. 

- Huy động lực lượng cộng tác viên hoạt động có hiệu quả trong công tác 

quản lý, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát và cảnh báo nguy cơ mất ATTP. 

- Phát hiện kịp thời, báo cáo Trung tâm Y tế Thành phố các vụ nghi ngờ 

ngộ độc thực phẩm trên địa bàn và tham gia xử lý. 

- Đề xuất UBND xã, phường hỗ trợ kinh phí cho việc triển khai các hoạt 

động liên quan ATTP. 
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- Thực hiện tốt chế độ báo cáo về Trung tâm Y tế Thành phố Cao Lãnh 

thông qua Khoa YTCC-ATTP (địa chỉ email: khoaatvstp.tpcl@gmail.com): 

+ Báo cáo tháng: chậm nhất ngày 25 hàng tháng. 

+ Báo cáo 6 tháng: chậm nhất ngày 16/6. 

+ Báo cáo năm: chậm nhất ngày 16/12. 

+ Báo cáo theo yêu cầu trong các Kế hoạch đảm bảo ATTP. 

IV. KINH PHÍ: 

1. Trung tâm Y tế: 

Ngân sách địa phương năm 2022 được Chi cục An toàn vệ sinh thực 

phẩm Đồng Tháp phân bổ, kinh phí phê duyệt của UBND thành phố Cao Lãnh. 

2. Trạm Y tế xã, phường: 

- Kinh phí địa phương năm 2022 (chi hỗ trợ hoạt động ATTP tuyến xã, 

phường). 

- Trạm Y tế tham mưu UBND xã, phường hỗ trợ kinh phí cho công tác 

đảm bảo ATTP ở địa phương. 

Trên đây là Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý 

ngành Y tế năm 2022 của Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Chi Cục ATVSTP Đồng Tháp (b/c); 

- UBND thành phố Cao Lãnh (b/c); 

- BĐH công tác đảm bảo ATTP Thành phố (b/c); 

- Ban Giám đốc (biết); 

- Website Trung tâm Y tế; 

- Trạm Y tế xã, phường (t/h); 

- Lưu: VT, YTCC-ATTP. 

GIÁM  ĐỐC 

 

 

 

 

 
Trương Quốc Dũng 

          


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-04-06T07:36:03+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trương Quốc Dũng<tqdung.soyte@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-04-06T08:49:52+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trung tâm Y tế thành phố Cao LãnH<ttyte.tpcl@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-04-06T08:49:52+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trung tâm Y tế thành phố Cao LãnH<ttyte.tpcl@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-04-06T08:49:53+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trung tâm Y tế thành phố Cao LãnH<ttyte.tpcl@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




