
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
THXACIYALO Dc1p-Trdo-Hanh phOc  

S1: /KH-UBND Cica Lô, ngav tháng 5 nám 2020 

KE ROACH 
Trin khai "Mo hInh dim tuyn dir ng Co kim soát an toàn 

thiyc pham tren d!a  ban thxa Cu'a Lo 

I. CAN CU' XAY D1)NG KE HOi?CH 
- Quyt djnh 1329/QD-SYT ngày 29/11/2019 cia S& Y t Ngh An v vic 

Ban hãnh Bô tiêu chI "Mo hinh tuyên phô/ tuyên dithng có kiêm soát an toàn thrc 
phâm" trên dja bàn tinh Ngh An; 

- Ké hoch so 1429/KH-SYT ngày 08/5/2020 cüa So Y t Ngh An, KR trin 
khai "Mo hInh Tuyén phô/ Tuyên duimg có kiêm soát an toàn thic phrn" trên dja 
bàn thành phô Vinh và thj xâ Cra Lô, tinh Ngh An. 

II. MUC DICH YEU CAU 
1. Miic dIch 
- Trin khai mô hInh dim Tuyn duông có ki&TI soát an toàn thc phm nhäm 

nãng cao hiuquà quãn l nhà nrnic ye an toàn thrc phâm; 
- FI?n ché tôi da các vii ng dc thirc phãm, báo v sfrc khOe cüa nguii tiêu dung, 

cung cap den nguôi tiêu di'ing cac san phâm thrc phâm an toàn, rô nguôn gôc; 
- Nâng cao thirc trách nhim cüa các Ca sO kinh doanh djch vi an uông, thfrc 

an duing phô dôi vOi vic dam bâo an toàn thirc phâm và sirc khOe cho ngu&i tiéu 
dung; 

- To diem nhn, là mo hmnh diem d triên kbai nhàn rng trên dja bàn toàn thj xâ. 
2.Yêucu 
- Vic triên khai mô hInh phài phü hcip yêu câu thirc tê, tInh hmnh bäo dam an 

toàn thir phâm cüa dja phuo'ng; 
- Phü hçip vOi Lut An toãn thc phâm va các van bàn quy phm pháp Iut ye 

an toàn thirc phãm lien quan. Dam bâo tInh kê thüa, h thông, on djnh lâu dài. 
HI. IMA DIEM TH1I GIAN TIIIIC HIN 

• A A 1. Da diem xay dirng mo hinh 
Trin khai xay dirng tti Tuyên &rOng yen Song Lam — Khôi Hái Giang I, 

phucng Nghi Hâi: gOrn 16 ca sO kinh doanh djch vii an uOng. 
2. Thèi gian triên khai 
Tis tháng 5/2020 den tháng 11/2020. 
HI. NQI DUNG THVC HItN 
1. Dánh giá tlnh hmnh thçrc tring 
PhOng Y t phi hqp vOl Trung tam t và Chi ci1c ATVSTP to chüc diéu 

tra, dánh giá ban du t@i  các Tuyn ph/Tuyên dixông theo Quyêt djnh so 1 329/QD- 
SYT ngày 29/11/2019 cüa SO Y t Ngh An ye vic Ban hành Bô tiêu chI" Mo 
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hInh tuyén ph6/ tuyên duO'ng có kim soát an bàn thyc ph.m" trên da bàn tinh 
Ngh An. Qua do tham mmi xây dimg Kê hoch triên khai xây dirng mô hInh dim 
Tuyên phô/Tuyên dithng cO hiu qua, sat thirc tê. 

2. Cong tác truyên thông, tp hun v an toàn thyc phm 
To chüc tuyên truyén, phô biên kiên thüc ye bâo dam an toàn thirc phm 

nhãm nãng cao nhn thüc thi1rc hành cho các ca so kinh doanh djch vi an ung, 
thüc an duOng phô bAng nhiêu hInh thüc da dang, phong phü nhix: to chtrc lOp tp 
huãn, tO rai, pano, áp phIch, bang tin, ba truyên thanh cüa phuOng, lông ghép các 
hi nghj cüa phuOng... 

- Viet tin, bài tuyên truyên ye mi1c dich, nghia cüa xây dirng thI diem Tuyên 
phô/Tuyên ctubng có kiêm soát an toàn thrc phâm. 

* To chirc tap huân huOng dan chuyên mon nghip vi cho can bô lam cong tác 
quàn 1 an toàn thirc phâm. 

3. Thm djnh cOng nhn mô hInh Tuyn thrOng có kiêm soát an toàn thrc 
phm 

PhOng Y té thj xa 'phôi hçip vOi Trung tam tê và các don vj cO lien quan 
tharn muu UBND th xA thãnh 1p Hi dông thâm djnh cong nhn mô hinh diem 
Tuyên phô/Tuyên thrOng có kiêm soát an toàn thirc phâm tai  dja phucing. 

4. To chfrc hçp ting kt dánh giá kt qua xây dung mô hInh 
Sau khi két thi1c thOi gian triên khai xây dirng mô hInh Ban Chi dao An toàn 

thc phâm thj xãtô chüc hçp tong kêt, dánh giá hiu qua cüa K hooch xây dirng 
rnô hInh và dir kiên kê hoach nhân rng ra trên dja bàn toàn thj xa. 

IV. KINH PHI THC HIN 
Ngun kinh phi hoat dng D an an toàn thc phâm thuc chucing trInh mic 

tiêu Y tê - Dan sO nAm 2020; 
- Nguôn ngãn sách thj xâ; 
- Các nguôn kinh phi hqp pháp khác. 
V. TO CHUC THUC HIN 
1.PhôngYt 
- Chu trách nhim xay dirng kê hoach triên khai xây drng mô hInh diem 

Tuyên phô/Tuyên duOng CO kiêm soát an toàn thrc phâm lien dja bàn thj xa. 
- Tt chüc tp hun các quy djnh pháp lut ye an toàn thirc phâm cho can b 

quàn I tuyn thj, tuyn phuOng. 
- Báo cáo djnh kS'  kt qua xây dirng Tuyên phô/Tuyên thrOng có kiCm soát an 

toàn th%rcphâm 6 tháng, 01 nàrn gui ye so Y tê. 
2.TrungtâmYtthxã 
- T chüc giám sat. huOng dan các co sO thic hin day di và nghiêm tüc cac 

quy djnh cüa pháp lutt ye an toàn thrc phâm và các Tiêu chI cOa Tuyên phô/Tuyên 
thrOng có kim soát an toàn th1rc phãm. 

- Chü tn, ph6i hçp vOi PhOng V t t chirc các lOp tp huân kiên thüc an toàn 
thuc phãm cho chü ca sO và nguOi tlVc tip tham gia san xuât, chê biên và krnh 
doanh djch vi An u6ng thuc Tuyn ph& Tuyên thrOng duçic xây dmg mO hInh; 
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- PhM hqp vâi UBND các phumg th chitc các I&p tp hun kin thirc an toàn 
thic phâm cho chU Ca so và ngir?i tric tiêp tham gia ché biên ti các Co sO kinh 
doanh djch Vii an uông, thüc an dirOng phô. 

- Thammuu chi ciic ATTP tinh cung cap trang thit bj h trçv xây drng mô h'mh. 
3. Các Phông, ban, ngành, don vj cp thi lien quan( phông Kinh t, phông 

Quãn l do thj, phông Van hóa- Thông tin, Trung tam van hóa, TT và truyn 
thông...) 

Can cir vào chirc nàng, nhim vi duçic giao phi hcip, tuyên truyn vâ huOng 
dan UBND các phuOng dê xay dijng mô hInh tuyên pM! tuyên duOng có kim soát 
an toàn thirc phâm ti dja phucing trén dja bàn thjxâ. 

4.UBNDeácphtrong 
- Tp trung tuyên truyén, phô biên bO tiêu chI den tn các chü co sO kinh 

doanh tai  cac dja diem d? kiên xây dijng mô hInh Tuyén duOng có kiêm soát an 
toàn thirc phâm tai  dja phisong; 

- Tang cu?mg cong tác quán 1 ATVSTP trên dja bàn, các co sO kinh doanh 
phâi Co Cty dü th tl:Ic kinh doanh, cci sO ctat diu kin v ATVSTP. 

- Chü dng phôi hcvp vOi Ban chi do ATVSTP thj xâ, Trung tam Y tê thj xâ 
dé trién khai xay dirng mO hinh Tuyên duOng cO kiém soát an toàn thirc phãrn ti 
dja phinrng. 

- Tp trung chi dao  quyêt lit các ca sO kinh doanh n uOng thuc Tuyén 
dithng duçic cOng nhn có kiêm soát an toàn thirc phâm : Phâi duy trI thuOng xuyên 
vic tuãn thu day du các quy djnh pháp lut ye bào dam an toàn thirc phãm và các 
diêu kin cIA dixçic quy djnh theo Bô Tiêu chI; 

- Djnh k' kiém tra giám sat Tuyén duOng và các ca sO thuc các Tuyên thrOng 
cIA duçic cong nhn mô hInh diem to chirc, dánh giá li (01 lânlnAm), cóbiên bàn 
dánh giá. Nêu không duy trI dtt các tiêu chI cIA duçic cong nhn së bj thu hôi bién. 

Trên day là Kê hotch Triên khai "MO hInh diem tuyên thrOng có kiérn soát an 
toàn thirc phâm" trên dja bàn thj xA Cüa LO. UBNT) 11ij xA yêu câu Thu truOng các 
phOng, ban, ngành danA cap thj, UBND các phuàng nghiêrn t(ic triên khai kjp thOi 
có hiu qua.!. 

• Noinhjin: 
- Sâ Y t(B/c); 
- TT Thj üy, IT HDND(B/c): 
- ChCi tch, các PCT UBND Thj(b/c); 
- Các phông, ban, don vj lien quan; 
- UBND các Phung; 
-LuuVT-UB. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH 

wJ 

Nguyn Thj Dung 
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