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SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG NAI 

CHI CỤC AN TOÀN 

VỆ SINH THỰC PHẨM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 168 /KH-ATTP   Đồng Nai, ngày 13  tháng 3  năm 2020 

  

KẾ HOẠCH 

Họat động của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm năm 2020 

 

Căn cứ Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 31/7/2017 của Thủ tướng 

Chính Phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 

2016 – 2020; 

Căn cứ Thông tư số 26/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính 

quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục 

tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020; 

Căn cứ Quyết định số 2179/QĐ-SYT ngày 23/12/2019 của Sở Y tế về 

việc triển khai giao chỉ tiêu kế hoạch sự nghiệp Y tế tỉnh Đồng Nai và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2020; Quyết định số 2186/QĐ-SYT ngày 25/12/2019 

của Sở Y tế về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; 

Căn cứ công văn số 284/ATTP-KHTC ngày 04/02/2020 của Cục An toàn 

thực phẩm về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2020 của Dự án ATTP và 

hoạt động truyền thông về ATTP; 

Thực hiện công văn số 356/SYT-KHTC ngày 03/02/2020 của Sở Y tế về 

việc triển khai Kế hoạch hoạt động các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Y tế 

- Dân số năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm xây dựng kế hoạch hoạt động của Chi 

cục An toàn vệ sinh thực phẩm năm 2020 như sau:  

I. MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU CƠ BẢN 

1. Mục tiêu chung 

 - Tăng cường trách nhiệm và nâng cao năng lực hệ thống tổ chức quản lý 

nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) từ tỉnh đến huyện, thành phố, xã 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 

 - Kiểm soát ATTP trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm, góp phần bảo 

vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng thực phẩm. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Nâng cao năng lực quản lý đảm bảo chất lượng An toàn thực phẩm. 

- Nâng cao nhận thức, thực hành đúng về ATTP của người quản lý, người 

sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng. 
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- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm nghiệm và phát hiện, xử 

lý nghiêm cơ sở vi phạm về ATTP trong quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, 

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

  - Khống chế ngộ độc thực phẩm, hạn chế các bệnh truyền qua thực phẩm 

xảy ra trên địa bàn tỉnh. 

 - Kiểm soát ATTP, cải thiện tình trạng bảo đảm ATTP của các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống. 

 3. Các chỉ tiêu 

3.1. Chỉ tiêu chung 

85% cơ sở sản xuất thực phẩm có giấy phép kinh doanh kiểm tra đạt yêu 

cầu ATTP theo quy định của Bộ Y tế.  

3.2. Chỉ tiêu chuyên môn 

Stt Chỉ tiêu Tỷ lệ  

1 
Cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm được kiểm tra đạt 

yêu cầu ATTP. 
85 % 

2 
Người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; người tiêu 

dùng; người quản lý được cập nhật kiến thức về ATTP. 
80% 

3 
Tỷ lệ ca ngộ độc trong các vụ ngộ độc thực phẩm được báo 

cáo/100.000 dân 
< 7 ca 

4 

các cơ sở dịch vụ ăn uống do tỉnh quản lý và cơ sở sản xuất kinh 

doanh thực phẩm do ngành y tế quản lý được cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện ATTP 

85% 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG VÀ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 

1. Nội dung hoạt động của Dự án 4: An toàn thực phẩm 

1.1. Công tác chỉ đạo: 

  Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của 

Thủ tướng Chính phủ. 

  Duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo bảo đảm vệ sinh ATTP từ tỉnh đến địa 

phương, tham mưu cho Ủy ban nhân dân các cấp kịp thời ban hành các văn bản 

chỉ đạo về đảm bảo ATTP. Tổ chức xây dựng kế hoạch hành động ATTP của 

năm, họp định kỳ 6 tháng/lần để kiểm điểm tiến độ thực hiện từng mục tiêu, giải 

quyết kịp thời các khó khăn trong quá trình thực hiện. 

  Thực hiện kiểm tra về ATTP thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công 

quản lý và kiểm tra, giám sát các hoạt động tuyến huyện, thành phố. 

  Bồi dưỡng, nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ và kiến thức về ATTP 

cho cán bộ làm công tác quản lý, thanh tra ATTP các tuyến. 
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  Thực hiện quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm và cấp 

các loại giấy chứng nhận về ATTP theo phân cấp. 

1.2. Tập huấn, bồi dƣỡng nâng cao năng lực quản lý ATTP: 

  Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức tập huấn bồi dưỡng nâng cao 

năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ công chức thuộc Chi cục, cán bộ 

Phòng Y tế, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố và trạm y tế xã, phường, thị 

trấn: tổ chức tập huấn  và triển khai phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật 

mới ban hành.  

  Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tham dự các lớp đào tạo, tập huấn, bồi 

dưỡng ngắn hạn về chuyên môn, nghiệp vụ.   

  Tổ chức các hội nghị, hội thảo về ATTP. 

1.3. Công tác thanh, kiểm tra: 

  Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra theo phê duyệt của Giám đốc Sở Y 

tế tại Quyết định số 265/QĐ-SYT ngày 24/02/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh 

Kế hoạch thanh tra năm 2020; bảo đảm hạn chế sự chồng chéo, trùng lắp trong 

hoạt động thanh tra, kiểm tra theo Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp.  

 Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về ATTP 

trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Công khai trên các phương tiện 

thông tin đại chúng các cơ sở vi phạm để cảnh báo cho người dân biết, không sử 

dụng thực phẩm của các cơ sở vi phạm. 

  Thanh, kiểm tra ATTP có trọng tâm, trọng điểm tập trung vào các nhóm 

đối tượng cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai, các cơ sở kinh 

doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, các loại hình cơ sở thực phẩm khác trên 

toàn tỉnh. Việc thanh, kiểm tra phải bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật, 

xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm góp phần chấn chỉnh tình trạng vi phạm 

về ATTP, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. 

1.4. Xây dựng xã/phƣờng trọng điểm, mô hình điểm về đảm bảo ATTP 

đối với loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể: 

 Duy trì mô hình điểm về ATTP đối với các xã, phường, thị trấn đã được 

công nhận và xây dựng các xã, phường, thị trấn điểm đã triển khai tiến tới công 

nhận trong năm 2020. 

 Duy trì mô hình kiểm soát ATTP tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn 

uống đã được công nhận và triển khai xây dựng 03 mô hình kiểm soát ATTP đối 

với loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống trong năm 2020. 

1.5.Công tác kiểm tra, giám sát đánh giá chƣơng trình, dự án: 

  Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức kiểm tra công tác quản lý nhà 

nước về ATTP tại tuyến huyện, xã và đánh giá kế hoạch hàng năm: kiểm tra 

việc thực hiện các quy định về ATTP, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của dự án An 

toàn thực phẩm thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số. 
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  - Tuyến tỉnh: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tiến hành giám sát, chỉ 

đạo tuyến 2 lần/ năm. Thời gian giám sát: quý II và quý IV của năm. 

  - Tuyến huyện: Trung tâm Y tế tổ chức giám sát tuyến xã 2 lần/ năm. 

Thời gian giám sát: quý II và quý IV của năm. 

1.6. Công tác cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 

  Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và Phòng Y tế các huyện, thành phố 

tiến hành thẩm định hồ sơ, tổ chức kiểm tra thực địa và cấp giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện ATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh 

doanh dịch vụ ăn uống thuộc ngành Y tế quản lý theo phân cấp.  

 Chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 

 - 85% cơ sở thuộc tỉnh quản lý được cấp giấy trong diện phải cấp; 

 - 85% cơ sở thuộc huyện quản lý được cấp giấy trong diện phải cấp. 

1.7. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính: 

Thực hiện đúng quy trình thủ tục hành chính về lĩnh vực ATTP (cấp giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản 

phẩm, giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm) đảm bảo công khai, minh 

bạch, chính xác, kịp thời. 

Thông báo danh sách cơ sở, cá nhân được cấp các loại giấy tờ về ATTP 

lên website của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm để người dân biết.  

2. Nội dung hoạt động của Dự án 8: Theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá 

thực hiện chƣơng trình và truyền thông y tế 

  Đa dạng hóa các hoạt động truyền thông: đẩy mạnh tuyên truyền trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, sử dụng nhiều hình thức truyền thông có hiệu 

quả, đưa tin về hoạt động ATTP, các vi phạm về ATTP trên các phương tiện 

truyền thông như các báo, đài, chuyên mục ATTP trên website Chi cục An toàn 

vệ sinh thực phẩm,... 

 Tổ chức tốt các hoạt động trong các đợt cao điểm về ATTP tại các huyện, 

thành phố: tuyên truyền bằng nhiều hình thức (treo băng rôn, truyền thông trực 

tiếp, phát tin trên hệ thống phát thanh truyền hình,...), tổ chức Lễ phát động 

Tháng hành động vì ATTP. 

 * Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP 

 + Tuyến tỉnh: dự kiến tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP 

vào tháng 4 năm 2020.  

  + Tuyến huyện: Tổ chức tại 9 huyện và thành phố Long Khánh. 

 * Tuyến tỉnh: 

  - Điều tra đánh giá nhận thức, thái độ, thực hành về ATTP của các nhóm 

đối tượng: Người quản lý về ATTP; Người kinh doanh thực phẩm; Người sản 

xuất, chế biến thực phẩm; Người tiêu dùng thực phẩm. 
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 * Tuyến huyện, xã: 

 - Cộng tác viên ATTP tham gia cập nhật tình hình cơ sở thực phẩm, tham 

gia tuyên truyền về ATTP. 

3. Công tác tổ chức cán bộ 

- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thực hiện theo biên chế được Sở Y tế 

giao. Sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ công chức của cơ quan theo vị trí việc làm, 

đáp ứng được chức năng là cơ quan tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế quản lý 

nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện các hoạt động chuyên môn, 

nghiệp vụ về an toàn thực phẩm, thực hiện thanh tra chuyên ngành về an toàn 

thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. 

- Tham gia các lớp đào do cơ quan cấp trên tổ chức. 

- Tuyển dụng thêm 01biên chế đủ theo chỉ tiêu được giao. 

- Thực hiện đăng ký thi đua khen thưởng 

-Tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh Chi cục trưởng, Phó chi 

cục trưởng và các Trưởng, phó phòng giai đoạn 2020-2025. 

- Thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ theo đúng quy định. 

-Thực hiện các chế độ chính sách cho công chức, người lao động trong việc 

nâng lương , bổ nhiệm ngạch, nghỉ hưu, BHXH… 

 (đính kèm phụ lục 9) 

4. Hoạt động đoàn thể 

- Tiếp tục giữ vững Chi bộ Trong sạch vững mạnh, Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ. 

- Xây dựng CĐCS vững mạnh xuất sắc, Đoàn thanh niên hoạt động tốt. 

III. KINH PHÍ VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

1. Kinh phí: Kinh phí chương trình mục tiêu Y tế - Dân số (đính kèm phụ 

lục). 

1.1.Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm:  3.871.800đ 

1.1.1.Kinh phí chƣơng trình mục tiêu Y tế - Dân số  

- Tổng số: 1.369.000.000đ 

- Dự án 4 –Dự án ATTP: 

+Trung ương: 125.000.000đ 

+ Địa phương: 744.000.000đ 

-Dự án 8-Theo dõi giám sát, đánh giá chương trình Truyền thông Y tế: 

+ Trung ương:195.000.000đ 

+ Địa phương: 305.000.000đ 

1.1.2. Kinh phí tự chủ: 2.122.000.000đ 

1.1.3. Kinh phí không tự chủ: 380.800.000đ 
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(phụ lục đính kèm). 

1.2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Quản lý chất lƣợng 

nông lâm sản và thủy sản): 324.000.000 đ 

1.3. Sở Công thƣơng: Không 

2. Chế độ báo cáo 

 Chế độ báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện (các đơn vị chốt số liệu vào 

ngày 30/6 và 30/12 hàng năm). 

 - Báo cáo tháng trước ngày 02 của tháng sau. 

 - Báo cáo 6 tháng trước ngày 02/07/2019. 

 - Báo cáo năm trước ngày 02/01/2020. 

 (Mẫu báo cáo thực hiện theo Quyết định 01/2006/QĐ-BYT của Bộ Y tế). 

Báo cáo gửi về Phòng Nghiệp vụ (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, số 59, 
đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, 

ĐT: 0251.8820598-0965858679, Fax: 0251.8820510; Gửi trước bản điện tử 
qua Email:phananh8679@gmail.com). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm triển 

khai và phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan để thực hiện. Đồng thời, 

tổ chức triển khai các biện pháp phù hợp để góp phần nâng cao chất lượng, an 

toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. 

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Phòng Y tế, Trung tâm Y tế các huyện thị xã 

Long Khánh và Thành phố Biên Hòa và các cơ quan liên quan. 

  Trên đây là kế hoạch hoạt động năm 2020 của Chi cục An toàn vệ sinh 

thực phẩm tỉnh Đồng Nai./. 

 

Nơi nhận: 

- BGĐ Sở Y tế; 

- P.KHTC SYT; 

- BLĐ Chi cục; 

- Các phòng thuộc Chi cục; 

- PYT, TTYT huyện, Tp; 

- Lưu: VT, NV. 

CHI CỤC TRƢỞNG 
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