
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA 110! CHU NGiIIA VIT NAM 
Till XA JA LO Bôc 1p - Tu' do - Hanh phñc 

S&i:1 /KH- UBND Cza Ld, ngày,/( 11'iáng tiiä,n2022 

KE bACH 
Triên khai cong tác quän l an toàn tht,'c phâm dôi vó'i lo,i hInh kinh doanh 

tht'rc an du'àng pho trên dja bàn th xa Cü'a Là giai doin 2022 - 2025 

Thijc hin Chi thj s 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 cüa Thu tLróng ChInh phü 
v Tiêp tic tang cung trách nhirn quãn l nhà nuO'c ye an toàn th'c phãm hong 
tInh hInh mâi; Quyt djnh s 4057/QD-UBND ngày 07/10/20 19 cia Uy ban ithãn 
dan tinh Ngh An v vic ban hành D an 'Nâng cao näng hrc quãn l nhã nuóc v 
an toàn thrc phm tinh Ngh An giai don 2020 - 2025. UBND thj xà CL1a Là ban 
hành Kë hoch trin khai cong tác quàn 1 an toàn thirc phtm di vO'i loi hinh 
kinh doanh thirc an du'ông ph trén dja bàn thj xa giai don 2022 - 2025, ci the 
nhu sau: 

1. THU'C TRNG HO1LT DQNG DICH  VU AN UONG THU'C AN 
DUO'NG PHO TREN IMA BÀN 

1. Khi nim Thui'c an du'&ng phô 
Theo Lut An toàn thijc phrn, Thirc an du'O'ng ph là i.hy'c phãm duGc chC 

bin dung d an, ung ngay, trong thtrc t duc thrc hin thông qua hmnh thüc ban 
rong, bay ban trên du'à'ng phê, noi cOng cong  hoc nhu'ng noi tuong tv. 

2. Thu'c trng thñ'c an du'ô'ng ph trên da bàn Th1 xa Cilia Là 
Thii'c an du'O'ng ph là nhu cu tht yu cüa nguO'i dan. vic phát triën các 

loi hInh thü'c an du'ng ph là nhu cu tt yu cOa xä hi, mang tInh tiên lçi cho 
nh&ng nguài có thu nhp thp và eo hp thai gian, t?o  co hi cho nhiu nguO'i có 
vic lam, tang thu nhp, giàm t' l that nghip và dam bâo an sinh xã hi. 

Thic an duàng ph tin dçing nhung cQng tim in nhiu môi nguy dôi vOi 
scrc khOe con ngu'à'i do mt an toàn thii'c phtm. Nguà'i bàn thi.lrc an du'Ong ph da sO 
can hn ch kin thüc v sinh an toàn thirc phtm; ngun nguyen 1iu chC bin thtrc 
phm khó kim soàt cüa co quan chü'c nang vic bao quàn. ch bkn thilrc an 
du'à'ng ph không darn báo càc diu kin v v sinh do co sâ v.t chit khOng dam 

bão, thiu nuc sch, phn 1n thirc an thràng ph duç'c bay bàn ngay trCn mt dAt. 

ngoài dung ph do dO thrc an d b 0 nhim, mAt an toàn v sinh là nhüng mi 
nguy ló'n cho sirc khOe ngu'i sir ding, dn den các bnh qua duàng an ung. ng 
dc thirc phAm... 

I-1in nay, theo thng ke trén dja bàn thj xà cO hon 2.600 co sO san xuAt. ch 
bin, kinh doanh thvc phAm, trong do có hon 500 co sO kinh doanh thilrc an duàng 
ph. Trong thai gian vCra qua,cOng tàc ATTP tren da bàn co bàn da duc kiCm 
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soát, tuy nhiên nt s huyn thânh thj trong tinh d có nhü'ng vj ng dc thi'c 

phm dáng tic xãy ra lien quan dn thii'c an duà'ng phO. Cii the näm 201S. tii 

thành phô Vinh và huyn Do Luong xiy ra vii ng dc th'c phàrn vó'i 32 nguO'i 

m.c do an bánh ms'; nãm 2019, t?i  huyn QuS' Châu vm 25 ngu'ô'i mac do an xi 

sang. 

Truc thijc trng néu trén, cOng tác dam bão an toàn thirc phâm dOi vó'i 1oii 

hInh kinh doanh thirc an dumg ph trên dja bàn thj xà là hot th5ng rat cin thit 

nhim phOng tránh các vi ng dc, các bnh truyn qua thy'c phãiii cO the xàv ra. háo 

v src khOe ngLri tiêu ding, dam báo an sinh xa hi Va m quan do th. 

II. MUC IMCH, YEU CAU 

1. Myc dIch 
Nâng cao hiu 1i'c, hiu qua quân lb" nhã nu'ó'c v an wail thixc phin 

(ATTP) di vó,i dOi tucing kinh doanh thirc an du'Ong ph, gop phin bào v sic 

khOe, quysn 19'i ngu'Oi tiêu ding và dáp rng yêu ciu phát triën trong tInh hInh mó'i. 

2. Yêu call 
- Xác djnh ci the nhQ'ng ni dung cOng vic, trách nhim ci the cOa các dn 

v lien quan, dam báo trin khai thng nht, dng b giü'a các dja piiu'ong ye quan 

1 ATTP dOi vói loçii hInh thrc an thrOng pho. 

- Dam bào sr phôi hp,p chat che giQa các co quan, don vj lien quan. kjp tho'i 

dOn dc, hu'o'ng dn và tháo gO nhu'ng vuó'ng rnc, khó khän trong qua trInh thuc 

hin dC dam bâo cOng tác quãn 1 an toãn thirc phm dôi vó'i 1oii hinh kinh doanh 

thirc an duing ph duçc triên khai có hiu qua. 

- PhO hop vOi Luit An toân thirc phâm và eáe van bàn quy phm pháp Iut \ C 

an toàn thçrc phãm; dam bão nhân rng, phàt trin vã cO tInh k thO'a. on djnh, Iiu dâi. 

III. MIJC TIEU 

1. Miic tiêu chung: 

Trng bu'Oc kiêm soát diCu kin báo dam ATTP di vó'i kinh doanh thO'c an 

duOng ph, nãng cao trách nhim quãii l ATTP cOa cac co quan quán 1 Va nhmn 

tht'rc, trách nhim cüa các dOi tu'ng kinh doanh thüc an thrOng phO v báo dam 

ATTP, giãm thiCu dn rnrc thâp nhât ng dic thpc phàm va các hnh truyCn qua 

thrc phâm. 

2. Muc tiCu cu the 

a) Dói vol cOng tác quOn l A TTP: 

- 7/7 phu'O'ng du'çc thj xli phân cltp quãn l thii'c hin kiêm tra. giám sat 

cOng tác quàn 12 ATTP trong nam. 

- Trên 95% can b lam cOng tác ATTP phu'O'ng du'cc dáo to. tp huan \'C 

chuyCn mOn, nghip vy. ye cOng tác quail 1 ATTP. 

- TrCn 90% sO co sO kinh doanh thO'c an du'Ong phO dupe kiCm tra. giám s'it 

trong nam. 

- 1 00% phuO'ng truyên thOng It nht 01 län/tháng v hão dam ATTP trong 

kinh doanh thüc an dung phé. 
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b Di vol các co sO' kin/i doanh thOc On du'&ng p/is i/icc hiii cOc lieu chI 

dOnh giá darn báo A TTP (P1ii lic cOc lieu chI dánh giO kèin theo,) 

- Dn ht näm 2022 có It nht 80% co sâ kinh doanh thirc an du'è'ng phô d?t 
tix 08 tiêu chI trâ len. 

- Dn ht näm 2023 có It nht 90% co s kinh doanh thü'c an duOng ph dit 

tiir 09 tiêu chI trâ len. 
- Dn hêt nàrn 2024 có It nhtt 95% co s kinh doanh thilrc an du'ng ph dit 

tü 09 tiêu chI tró' len. 
- Dn h& näm 2024 có It nht 95% co sâ kinh doanh thrc an du'O'ng phô dit 

10 tieu chí. 
IV. NQI DUNG 
1. Triên khai các hot dng truyên thông bão dam ATT1 
- Day minh Cong tác tuyên truyn, ph bin kin thüc, quy djith pháp 1utt 

v ATTP cho dôi tucYng kinh doanh thüc an du'àng phO vâ nguO'i tiêu diing bang 
nhiu hlnh thü'c và phu'ong tin truyn thong, chü trQng truyên thông trên h 
thng truyn thanh cüa phung; nêu gu'o'ng các co si kinh doanh thrc an du'O'ng 
pM chap hânh tt CáC quy djnh cüa pháp lut và cong khai CáC co sO' kinh doanh 

thirc an du'ng phô có hánh vi vi phim pháp lut v ATTP. To chrc các buôi nói 

chuyn chuyên d báo darn ATTP , tuyên truyn bang nhiu hInh thirc phong phO. 
- Phát huy vai trO cia Mt trn To quôc vi c'ác tO chüc chInh tr - xi hi nhu' 

Hi Ciru chin binh, Hi Ph nU', Hi NOng dan các cip... trong vic tuyên truyn. 
giárn sat ATTP dôi vó'i thilrc an du'O'ng phO. 

- Tâi 1iu truyn thông grn: Th ro'i, t gap, áp phich, dia CD, VCD; pa no 
tuyên truyn v thillrc an du'ng ph; s tay hOi dáp ye thu'c n dung phd. 

2. To chü'c tp huân chuyên môn, nghip vi cho can b lAm cong tác 
quãn l ATTP và BCI) lien ngAnh ATTP th! xä Va chili co so' kinh doanh 

- Tuyn tinh t chü'c tp hun, phO bin, hu'o'ng dn v chuyen mOn. nghip 
vii các quy djnh pháp 1ut trong quán ! ATTP: cOng tác truyn thong, thông tin: 
cOng tác kim tra, giárn sat; diu tra xO' l ng dc thijc phirn: thng kC báo cáo... 

di vi hott dng kinh doanh thOc an du'O'ng pM cho can b lam cOng tác quán I 
ATTP tuyën huyn. 

- Thi xã t chi.rc tip hutii, pM bin, hu'âng din v chuyen mOn. nghip vii 
các quy dnh pháp 1ut trong quan l' ATTP: cOng tac truyn thong, thông tin: cOng 

tác kim tra, giárn sat; diu tra xü' I ng dc thjc ph.m; tMng ke báo cáo... dOi 
vâi hoit dng kinh doanh thrc an throng pM cho can b lam cOng tác quail K 
ATTP tai  các phu'ng. 

3. To chü'c tp huiIn kiên thñ'c ye ATT1 cho di tu'Q'ng kinh doanh thtl'c 
an du'O'ng pM 

-Các phu'O'ng rã soát, diu tra, thong kê CáC co s kinh doanh thi.lrc an du'O'ng 
pM trên dja bàn. 
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- Phông Y tê, Trung tam y tê to chirc lop tip huân. phO biên kiên thOc 

ATTP cho các dM tucYng kinh doanh thirc an dung ph It nhât 01 hn/nam. 

4. Vn ding tty ngtLyn cam kt bão darn ATTP dôi vOi th(rc in dir&ng 
pho 

Trim Y të xã, phuOng. thj trAn hLróng dn di tu'Q'ng kinh doanh thüc an 

duOng p1i tii nguyen k5' cam 1Kt vOi UBNI) phuong quán 15' v báo darn các diu 
kin ATTP theo quy djnh pháp lut trong kinh doanh thüc an duàng phO. 

5. Klein tra, giám sat bão darn ATTP dôi vó,i dôi ttrçing kinh cloanh 
thü'c in du*ng phô 

Theo phân cap quãn 15', tuyn xä thrc hin cOng tác kiëm tra. giám sat vic 

chp hành các quy djnh v báo dam ATTP dOi vol co SO kinh doanh ihüc an duOng 

pM. 
Trong qua trinh kiêm tra. nu phát hin hãnh vi vi pham ye AliP phái xtr 

15' nghiêm theo quy djnh cüa pháp 1uIt Va cOng khai trCn các phuong 1.in truvc'n 
thông d ngu'à'i tiêu diiig biCt. 

6. Cp nhIt d& Iiu vào phn min quãn 15' ATTP 
Theo phân cap, tuyên xã ctp nhtt dày dü dO,  1iu ye cOng tác quan 15' A 1 1 P 

vào phn mm quail 15': ctp nht dÀy dO CáC c sO kinh doanh thrc an duô'ng phO: 

cong tác kim tra; báo cáo; ng dc thic phãm (nu co). 
7. Xây drng mô hInh dirn "Quán thi'rc an du*ng phô an toàn thirc 

phã rn" 
Hang näm, mi phuông chO dng xáy dimg mO hinh diem Quán thOc an 

dung pli an toàn thiic phâm" trén dja bàn quán 15' và t chrc thâm dnh cOng 

nhtn "Quán thirc an duOng pM an toãn t1c phÀrn" vO'i diu kin dáp Ong 1 0 tku 

clii 

8. Tong kCt (lãnh giã cOng tác báo dam ATT1 cloi vo'i kinh (loaflh I h tic 

an du*ng p1i 
Hang näm to chirc I-Ii nghj so k&, tOng kêt dánh giá liiu qua tlnh hinh 

triii khai t1iirc hiii cOng tác báo dam ATTP di vói kinh doanh thüc On duOng phO 

trên dja bàn; cOng tác trin khai xây drng CáC mO hInh diem Quán On duOng phO 
an toàn t!1Vc phâiii". 

V. TO CHLJ'C TFHJ'C [IflN 
1. PhOng Y tê: 
- Thani muu van bàn clii do triCn khai thirc 1iin cOng tác quán h' AHP 

di vâi kinh doanh thrc On thrOng pM. 
- ChO trI pMi h9p vói các phOng ban ngành don vj lien quan dinh k to 

chOc kim tra, giám sat cOng tác quãn 15' ATTP di vi ho?t dng kinh doanh thilic 

On dumg pM tai các phu'äng 

2. Trung tarn Y tC: 
- ChO tn phôi hpp \'à huOng dn các UBND phuOng tniên Lhai thirc hin 

cong tác quàn 15' ATTP dOi \'O'i kinh doanh thOc On duO'ng M. 
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- Cung cp tâi 1iu truyin thông v báo darn ATTP di vó'i th(rc an duông ph. 

T chü'c tap hun và h tiV chuyen môn, nghip v11 quán 1 ATTP di vó'i kinh doanh 
thiirc an du'Ong ph& Phi hçp vó'i Trung tarn Van boa the thao và Truyên thông du'a 
tin, bài v cong tác báo darn ATTP di vi kinh doanh thüc an du'?mg ph. 

- Thu'ng xuyên tuyên truyn, ph bin kin thrc, pháp 1uit v ATTP cho 

nguñ trirc tip kinh doanh thü'c an duO'ng ph vâ ngu'O'i tiêu dung, cánh báo các 
nguy co' gay rnit ATTP, ng dc thirc phrn di vói thirc an duOig ph dc hit 
trong các khu tp trung nhu tru'O'ng hçc, nhá may, khu cOng nghip... 

- Djnh kS' Co k hoich phi hvp  kiërn tra, giám sat cong tác quail !' A'F'IP 
di vi kinh doanh thirc an duO'ng pM t?i  CáC phuO'ng. 

- I-Iuóng dn, pMi hc)'p vOi các phuO'ng, trin khai thc hin tt xây dcing 
các rnô hInh dim "Quan thrc an du'Ong phô ATTP". 

- Báo cáo kêt qua trin khai thit'c hin cOng tác quãn 1 ATTP déi voi kinh 
doanh thirc an du'O'ng ph& cong tác triên khai xây dijng các rnO hmnh diem "Quán 
thi'c an du'O'ng pM ATTP" tru'ó'c ngãy 15/12 hang nãrn v Chi cic An toàn v 

sinh thirc phm d thng hp báo Cáo v SO' Y tê. 

3. UBND các phuong 

- Ban hành I( hoch trin khai thic hin cOng tác báo darn ATTP dôi vó'i 
kinh doanh thirc an duàng pM. Trong do dir kiên thai gian trin khai cOng tác 
truyn thOng, kirn tra, giám sat; chü dng pMi hçp Trung tarn t triCn khai tip 
hutn kin thü'c ATTP cho dOi tucing kinh doanh thirc an du'Ong pM. 

- Tham rnu'u Quy ho.ch, 1ra chçn nhU'ng tuyën duO'ng, khu vrc dC sap xCp. 

M trI cho ngui kinh doanh thrc an du'O'ng pM du'c hoc khOng duçc huOn ban 
nhrn bão darn ATTP, an toàn giao thOng, m quan do thj. 

- Rã soát, tMng kê khOng bO sOt di tu'ng kinh doanh thü'c an du'ng phô: 

cp nht dty dii dcr 1iu váo phn mm quán 1 ATTP. 
- Day manh  cong tác truyên thông trên h thông phát thanh ciia phuong. 

trong các cuçc hçp kMi /cm dan Cu'; phô bin, hu'ó'ng dn các quy dnh ye báo 
darn ATTP di vOi các di tu9ng kinh doanh thiic an du'Ong pM vâ huO'ng dn 
ngu'i tiêu dung trong 1ra ch9n thirc phâm an toàn. 

- T1c hin có hiu qua cong tác kiêrn Ira, giám sat các di tu9'ng kinh 

doanh thirc an duO'ng pM trén dja bàn quàn 1); tham mu'u xi 1 nghiem nêu có \!j 

phirn v ATTP theo quy djnh pháp 1uit. 

- Mi phu'Ong hja chçn dê xây dy'ng mO hinh diem Quán thu'c ai-i duOng 
phô an loan thc phrn": 

+ Diëu tra, dánh giá ban dau dôi vói các Quán t!-iu'c an du'à'ng phO du9'c 1ira 
chQn d xây dirng rnô hInh dim; can cti vào các tiêu chi dánh giá dé hu'ó'ng dll 
các di tu'clng dit duc yëu cu d du'çic cOng nhn Quán thrc an du'Ong phO an 
toán thixc phãm". 

+ ThLIrn djnh Cong nhn 'Quán thüc an dithng phô an toàn thy'c phânl": các 
quán thrc au duOng pM du'çic 1ua ch9n xáy dirng mO hInh dim se du'çic dánh giá. 
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chm dim theo các tiêu chI dánh giá, du'Q'c l.p Biên bàn dánh giá. Két qua dánh 

giá dtt yêu cu 10 tiêu chI tth len së du'9'c LJNBD phu'à'ng, ban hành Quyêt djnh 
cong nhn mô hInh dim "Quán thrc an duO'ng ph an toàn thrc phâm" vâ ducc 

cip Biën "Quán tlitrc an duO'ng ph an toàn thirc pirn". Các mO hinh diem du'ç'c 

thm djnh, dánh giá lai  hang näm, nu khOng dat  theo quy djnh di vó'i càc tiêu chI 

dánh giá së bj thu hi Biën. 
- Báo cáo két qua trin khai thirc hin cOng tác quán l ATTP di vói kinh 

doanh thtrc an dung ph, cong tác trin khai xây dirng các mO hlnh dim Quán 

thi1rc an du'rng phô ATTP" ye PhOng Y t truó'c ngãy 10/12 hang näm de tong hyp 

báo cáo v Chi ciic an toân v sinh th'c phm. 

VI. KINH PHI TH1fC HIN 
Kinh phi tIc hin ducc trIch tr nguOn ngàn sách dja phu'o'ng vá các ngun 

kinh phI hcp pháp khác. 
Trén dày là Kê hoich trin khai cOng tác quán l an toàn thixc phâm di 

vi kinh doanh thi.rc an duO'ng ph trên dja bàn thj xà Cira 10 giai doan 2022 - 

2025, UBND thj xà yêu câu PhOng Y t; Trung tam të, UBND các phu'O'ng và 
các don v lien quan can cr vâo chirc nang nhim vii du'çc giao dé triên khai thçrc 
hin, nghiêm tllc và dat  hiu qua cao./__v1/iv 
Noi n/iou: TM. UY BAN NHAN DAN 
- UBND tinh (dê b/c); KT.CHU TICH 
- SO Ytê (dêb/c) 
- Clii cuc ATVSTP tinli; P1-10 CHU TICH 
- TT Thi Oy  (b/c); 
- BCDATTPTX; 
- UBND cãc phuO'ng; 
- Luu: VT, YTA( 
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Pliti Itic 
i nAii CIA BAO DAM AN TOAN THU'C PHAM 1)01 VOl 

KINH DOANH THIJ'C AN DU'O'NG PHO 

oqch sd .A.7/KH-UBND ngayA.& tháng  ..Z  na/n 2022 cia UBND ihf xJ 
Ci'a Ló) 

STi' Tiêu chI dánh giã 
Danh giã 

Dtt Khôngdt 

1 CO Bàn tir nguyen cam kt dam bão an toàn thrc phm Co 
xác nhtn cOa cci quan quán 1 nba nu,Oc 

2 NguO'ikiiiii doanb thurc an dithng ph du'gc tap huin kin 
thiirc ye an toàn thuc pbâm 

3 
Ncyi kinh doanb phái sch, each bit ngun ô nhim (cng 
rainh. rae thai, cong trInh ye sinh, noi bay bàn gia sOc, gia 
cam..); cO noi rra tay cüng xa phOng cho khácb (nêu có an 
uOng tai  chô) 

CódCi giá, k và diing cii bào quân nguyen lieu, thue 
pbâm; cO thiing dtxng  rae có nap dy kin và du'c chuyên di 
trong ngày 

5 CO bàn an, bay ban thrc an cao 60cm. sach së, darn bào 
ye sinh 

6 
Thtrc an bay ban pbái d trong tO kinh hoc thit bj bào 
quán hqp v sinh, chông dune ruOi, nhng. bu bàn. mua. 
näng và cin trOng, dng vt gay hti 

Sr ding ding ci ch bin, chia, gap, v.t lieu bao gói, chOa 
dirng thirc pbâm bang vt 1iu an toàn, dam báo ye sinh, 
không gay ô nhim và thOi nbim vào thirc phirn; dugc sr 
ding riêng dOi vi thi'c phâm tuni song và thirc pharn da 
qua chê biën 

8 
Ngui tnxc tip ch bin thijc phm phài di mO. deo kh.0 
trang, sir ding gang tay khi tiêp xOc vOi thrc phãrn chin, 
tbtrc an ngay. NguO mac bnh truyên nhirn kbông du'c 
tham gia ch bin thrc pim. 

9 

Sr diing nguyen lieu, thi.rc phm bào dam an toàn; pbii gia 
thirc phâm pbài trong danh mc cho phép cOa B Y tê và 
không duçc vuçYt qua giâi han cho phép (cO sO sách ghi 
cl-iép nguOn gOc nguyen 1iu. thrc phâm bao gm ten, dja 
chi co so cung cap, rnt bang cung cap, ngày tháng nhân 
hang,...) 

10 CO dO nuOc sach d so ch& ch bin thuc pbm, ye sinh 
trang thiêt bj, ding ci 
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CQNG HOA XA HO! CIHJ N(;HiA VIET NAM 
Dôc Ip — T' (10—  Flanh phiic 

 ngâv  1h'ing  näin ......  

BAN CAM KET BAO DAM AN TOAN THIJ'C PHAM 

DOl VOl Co.  SO' KINH DOANH THU'C AN DU'O'NG PHO 

Chüccisâ:  

Ngay tháng näm sinh:  

S CMTND/cãn ci.róc cong din:  

Ngày cap: No'i cap:  

Dia chi kinh doanh:  

Dia chi thLrOng tri.i:  

Diën thoai:  

ivit hang kinh uoanh:  

CAM KET: 

Thijc hin diing quy djnh v diu kin bäo darn an ton thii'c phâm trong kinh 
doanh thii'c an du'àng ph và chju hoàn toàn trách nhim v nhQ'ng hânh vi vi 
phim theo quy djnh cüa pháp 1utt dOi vói nhQ'ng ni dung sau: 

(1) Tuân thu dÀy du các diu kin bâo darn an toàn tIc phâm theo quy djnh v 
diêu kiên ye sinh no'i kinh doanh, trang thiêt bi,  ding cy, nguyen Iiu thyc phim. 
phy gia thrc phâm, nguOn nu'O'c sich dê chC biên thüc an, nu,ó'c dá s?ch. 

(2) Chu ca sâ và ngui trijc tip tham gia ch bin cO kt qua khárn süc khoë dit 
yCu cÀu theo quy djnh; dã duc tp huân kiên t1irc ye an toàn thyc phärn vâ thirc 
hành dung quy djnh. 

(3) Cam kt báo dam an toãn thyc phÀm vói co quan chii'c näng có thrn quyn cia 
dja phu'ong theo dñng quy djnh. 

XAC NHJN CUA CIY QUAN QUAN LV CHU co sO 

(Kj ten, dóng dciii) (K), gui rO hQ ten) 
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