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TH! XA CU'A LO 
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V/v huOiig dn chm dim, dánh giá, 

xêp 1oi cong tác ATTP näm 2022 

CQNG IIOA XA 1101 CHU Nd-hA V11T NAM 
Dic 1p  - Tt,r do - Hnh  phIic 

Cia Lô, ngày  0.4  tháng 11 nthn 2022 

KInh gui: 
- Tru'ng các phông, ban ngành, don vj cap thj lien quan; 
- UBND các phuOng 

Thrc hin Quyt djnh so 25/2021/QD-UBND ngày 20/8/202 1 cüa UBND 

tinh Ngh An v tiêu chI chrn dirn và quy trinh dánh giá, xp 1oii cOng tác 

quán 1)2 nhà rnxóc v an toàn thrc ph.m trên dja bàn tinh Ngh An. D trin khai 

kjp thii, hiu qua cong tác dánh giá, xêp 1oii ye an toàn thirc ph.m, UBND thi 

x huóng dn trin khai chtrn dirn, dánh giá, xp loçti cong tác quán 1)2 an toàn 

thirc phârn näm 2022 theo Quyët dlnh  so 25/2021/QD-UBND ngày 20/8/2021 

cüa UBND tinh Ngh An nhu' sau: 

1. Quy trinh dánh giá, xp 1oii cOng tác quán 1)2 an toân thrc phtm darn 

bão tuân thu theo Diëu 3 Quyt djnh so 25/2021/QD-UBND ngày 20/8/202 1 ye 

Nguyen tc dánh giá, xp lo?i cOng tác quán 1)2 ATTP cOa UBND cap huyn Va 

UBND cp xã. 

2. Môt s luu )2 ye ho so' tV  dánh giá, xêp loai 

a) Mc thii gian 

- Quy trinh dánh giá, xp loii cong tác quán 1 an toàn thirc phArn cOa 

UBND các phu'ing: 

+ Tir dánh giá, chtm dim: Thai gian gri báo cáo tir dánh giá tni'ó'c ngà 

01/11/2022. 

+ Thm dinh kt qua tir dánh giá tru'ó'c ngày 10/11/2022. 

+ Phê duyt két qua xp 1oui: UBND thj xã xp 1oti cOng tác quán 1)2 an 

toàn thrc phm cüa UBND các phuing tru'ó'c ngày 15/11/2022. 

+ Báo cáo k& qua thirc hin: UBND th xà báo cáo kt qua v S Y t 

tru'ó'c ngày 25/11/2022. 

- Quy trInh dánh giá, xCp loçii cong tác quán 1)2 an toin thirc pharn cia 

UBND thi xa: 
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- Clii cic ATTP (b/Lj; 

- Liru VT. YT
1
4 

TM.UY BAN NHAN DAN 
KT.CHU TICH 

PHO CHU TICH 

Hoàng Van Phuic 

2 

+ Các ph?mg, ban ngãnh don vj ctp th! (PhOng Y t& Kinh t, Trung tarn Y 

t...) T' dánh giá, ch.m dim: Thôi gian gui b'âo cáo tlr dánh giá trithc izgày 

2 5/11/2 022. 

+ BCDLNATTP th xâ Thâm dnh kêt qua tis dánh giá tru'ó'c ngày 

3 0/11/2 022. 

+ Báo cáo kêt qua v UBND tinh xp loii ye cOng tác quán !' an toàn 

thirc phârn tr,thc ngày 10/12/2022. 

b) Mu báo cáo kEt qua tr chim dirn, dánh giá 

- Các phOng, ban ngânh don vj C.p thj (Theo hir&ng dán tQi Phi 1c 1) 

- UBND các phtthng (Theo hiró'ng don tqi Phu luc 2) 

3. Giao Phông Y t chü tn phoi hcip vri PhOng kinh t& tniën khai thic 

hin nghiêrn tllc và dung quy djnh theo phân c.p quán 1. 

Trung tarn tê chu trách nhim tOng hp kêt qua chrn diem ciia 7 

phu'ng báo cáo v UBND thj xä (qua phOng Y t) truó'c ngày 15/11/2022. 

Trên day là huâng dn chrn diem, dánh giá, xëp loai cong tác ATTP närn 

Yêu c.0 Thu tru'O'ng các phông ban ngânh don UBND các phuO'ng trin khai 

thrc hin nghiern tuc dung thai gian. 



Phii luc 2 
Mu báo cáo tti' dánh giá, châm diem cong tác quãn l an toàn 

thi'c phãm cüa UBND cap xä 
(Ban hành kèin theo Cong van so /A TTP -N V ngày tháng nOrn 

cza Chi c?ic An toàn vç sinh thu'c pham Nghç An) 

UBND XA (PHIJONG, 
Till TRAN) 

S: /BC-UBND 

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VHT NAM 
Bc Ip — Ti' do — Hinh phiic 

 ngOy thOng  nOin  

BAO CÁO 
Kêt qua tçi' châm dim, dánh giá, xêp 1oti cong tác quán 1 

an toàn thçic phãm trCn dja bàn xã (phu'O'ng, th trail)  
huyn (thãnh phô, thi xã) , tinh Ngh An Ham 

KInh giri: Uy ban nhân dan huyn (thành ph& thj xã)  
Thrc hin Quyêt djnh sO 25/2021/QD-UBND ngày 20/8/2021 cOa UBND 

tinh Ngh An ye tiëu chI châm diem và quy trinh dánh giá, xep loai cOng tác 
quán 1 an toàn thirc phârn trên dja bàn tinh Ngh An. UBND xä (phu'O'ng, thj 
trân),  báo cáo kêt qua tij châm diem, dánh giá, xêp 1oi cong tác quãn l' an 
toàn thirc phâm trên dja bàn huyn huyn (thj xã, thành phô)  nãm 
nh sau: 

I. HANH CHINH 
1. Diên tIch (km2):  
2. Dan so (ngui):  
3. So thOn, khOi, xóm, bàn:  
I!. KET QUA THVC H!N 
1. Cong tác clii do, diu hành 
a) Van bàn chi dao 
- Ban hành van bàn chi do, huóng dan, kê hoach triên thai theo yêU cãu 

cüa UBND tinh, các sO, ngành: So 1ucng; (lit kê so, ngày ban hành, trIch yêu 
van bàn bang phii hic). 

b) Hot dng cüa Ban Chi dao  an toàn thijc phãrn 
- Quyêt djnh thành 1p/kin toàn Ban Chi dio an toàn th'c phãm xä, 

phuO'ng, trj trân, trong do Chü tjch UBND cap xa là TruOng Ban Chi do an 
toàn thirc phâm: SO, ngày ban hành, trIch yeu van bàn. 

- Quy chê lam vic cüa Ban Chi dçto và phân cOng chOc näng nhim vi 
cho tOng thành viên cüa Ban Chi dio: SO, ngày ban hành, trIch yêu van bàn. 

- ChC d h9p Ban Chi do: So lan, thai gian và ni dung cuc hpp. 
c) COng tác báo cáo 
SO, ngày ban hành, trich yëu các báo cáo: 
- Báo cáo theo Quyet djnh 3081/QD-BYT ngày 15/7/2020 cOa BYT: 6 

thang, 1 näm. tháng hành dng vi an toàn thirc phâm, vv ng d5c thi'c pham 
(nêu co). 
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- Báo cáo Têt Nguyen dan và rnüa L hi Xuan, Tt Trung thu theo chi 
do cap trên. 

- Báo cáo dot xuât theo yêu câu. 
2. Cong tác truyên thông, giáo dyc, phô biên kiên thñ'c an ton thtic 

pliflin 
a) To chit'c L phát dng/Hi nghj triên khai tháng hành dng vi an toàn 

thirc phârn 
- S, ngày ban hành, trIch yêu van ban: Kê hoach triên khai, cong van. 

giây mYi. 
b) Dào tao, ttp huAn, ph bin kin thüc v an toãn thijc phArn 
- Phô biên kiên thrc vêan toàn thixc phâni cho các cor sâ san xuãt, chê 

biên, kinh doanh thirc phâm: SO lOp, so ngi.thi tharn dir. 
- Dào tn, tp huân nghip vii cho can b lam cOng tác an toàn thi1c 

phâm: T 1 can b lam cong tác an toàn thijc phâm ti xa, phuO'ng, thj trãn 
duçic dão tlo, ttp huân. 

c) Xây drng an phâm truyén thông ye an toàn thirc phârn 
TT An phâm truyn thông Don v triên khai So lu'qng 
1 Phátthanh 
2 Truyn hInh 
3 Tin bái trên báo viet/mang 

xâhi... 
4 Bang rOn, khãu hiu 
5 T ron, áp phIch 
6 Pano 
7 DTahInh 
8 Diaãrn 
9 Khác 

- Tr viët tin bâi tuyên truyën ye an toân thirc phâm tai  dja phuong: Tong 
hcip các bài viêt (sO, ngày tháng, tiêu de). 

d) Phôi hvp  to chrc truyên thOng, giáo diic ye an toàn thirc phârn cho các 
hOi, doàn the, ban ngành 

SO lu'ng, ni dung hoat dng phOi hp 
d) Biéu duong, cong khai co s 
- Biêu duong các co s lam tot các quy djnh ye an toân thirc phâm: So 

lu'o'ng, ni dung 
- COng khai các co sâ khOng thirc hin diiing các quy djnh ye an toãn thyc 

phâm trên cOng thông tin din tü cüa Uy ban nhân dan cap huyn và các phuong 
tin thông tin dai  chüng: SO luvng, ni dung. SO co sO bj xcr l vi pham  
Ten, dja chi co sâ vi pharn. 

3. Cong tác thông kC, 1p danh säch quän I2 an toän thyc phâm 
a). Thee dOi, cap nhât các co sâ 
- So theo dOi hoc phân rnêm quán l: Tinh hInh ctp nht 
- TOng so co si thuc thâm quyên quãn 1 cüa UBND cap xã:  
Trong dO: 



3 

+ So co sâ san xuAt thii'c phm:  
± So co so' kinh doanh t1c phâm:  
+ S co sO kinh doanh dich vu an uông:  
+ Co sO' thrc an duà'n nho:  

TT Linli vtrc quán 1 So ltrç'ng 

1 TOngsOcosO 

2 
SO co sO san xuât, kinh doanh thirc phâm da k' cam 
kêt/TOng so co sO san xuât, kinh doanh thirc phãm thuc 
din phãi thçrc hin k cam kêt báo dam an toàn thijc phârn 

I... 

S co sO' kinh doanh dch vv an uông, thOc an du'O'ng phO 
da k cam kêt/Tong SO CO sO' kinh doanh djch vv an uOng, 
thOc an du'Ong phO thuc din phãi thirc hin thu tiiC cam 
kët báo darn an toàn thu'c phârn 

/ 

b) Giãi tóa các tu diem cha coc 
COng tác giãi tOa CáC ti.i diem ch cOc hott dng d9c các tuyen quôc 19, 

tinh 1, ti diem giao thong, xung quanh các chç dã duç'c phân hang, các tu diem 
dà du'cic phãn árth trên các phuong tin thông tin, báo chI gay bO'c xiic du 1u.n: 
T I chçi cOc, chç' tirn trên dja bàn du'Q'c giãi tOa, khOng cO chci tái hoçit dng. 

4. Cong tác kim tra, giárn sat và xü' 1 vi phtm phãp 1ut ye an toãn 
thii'c phârn 

a) Kêt qua các dot thanh tra, kiêm tra 
- lông sO các doàn kiêm tra lien ngành, chuyên ngành (djnh ks', dt 

xuât):  
- lông SO CO sO' duçc thanh, kiêm tra:  
- SO CO SO' dat:  
- SO co sO' vi phrn:  
- SO co sO' bj xCr phat vi phim hành chInh:  
- SO tiên xü' phit:  
- Các h3i vi phm ye an toàn th'c phârn:  
- SO co sO' duc kiêm tra, giám sat trong näm /TOng sO cac Co SO dã thông 

k, ltp danh sách: /  
b) Xét nghirn 
So co sO' xét nghim nhanhllOng SO CO So du9'c kiêm tra, giám sat:  
c) Xác rninh, diêu tra, xi1 1, truy xuât thông tin khOng darn báo an toàn 

thrc phâm 
SO vu viêc du'oc xaC rninh, diëu tra, xO 1' và truy xuât/TOng sO vi vic 

khOng dam bão an toàn thirc phâm:  
5. Triên khai mô hInh dim v an toãn thçrc phâm vã quãn 1 ng dc 

thi'c phâm 
a) MO hInh diem an toàn thixc phârn 
- Duy trI mO hInh diem: SO lu'p'ng, ni dung, kt qua. 
- Nhãn rng mO hInh diem: SO Iu'ng, ni dung, kCt qua. 
- Tr xây di.xng mO'i mô hInh: SO lu'Q'ng, nOi  dung, kCt qua. 
b) Quan 1 ng5 dc thirc phàm 
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- S theo dOi hoic pIln mrn theo dOi cong tác quãl 1 ng dc thrc 
phârn: TInh hInh cp nht. 

- Diêu tra, xü' 1, báo cáo vi ng dc thirc phârn trén dja bàn. 
c) Chui cung cap san phãm nOng nghip an toàn 
Triên khai/PhOi lwp xây dirng, duy tn, phát triên chuoi cung cap san phâm 

nông nghip an toàn/diêm kinh doanh du'cc xác nIlln san phâm chuoi cung rng 
thrc phâm an toàn trong nãrn: So 1ung, kêt qua t1l1rc hiçn. 

6. Quán 1 trang thiêt bi  và kinh phi an toàn thii'c phãm 
a) Quán 1 trang thiêt bj, hóa chat cho hoat dng an toàn thkrc pham 
- Danh rnilc trang thiêt bj, boa chat duc trang bj. 
-• Mic dIch sr dng. 
b) Kinh phI an toàn thijc phâm 
Phân bô kinh phi cho an toàn thçrc phârn tr nguOn UBND tinh cap tii nhiic 

PhOng chOng djch An toàn thijc phâni 
- T 1 kinh phi cho an toàn th'c phãrn hông kinh phi tir nguOn PilOng 

chông djch - An toàn thixc phârn. 
7. Nghiên cü'u khoa hçc 
So 1ucng, nôi dung, kêt qua nghiên cñu khoa hçc ye an toàn tllljc pham 

8.Công tác khen thu'ö'ng 
So lu'o'ng, ni dung khen thirâng (cap huyn, cap xa) 
II. DANH GIA 
1. Kêt qua dt du'ç'c 
2. TOn ti, han chê,nguyên nhãn 
III. E XUAT, KIEN NGH! 
1. UBND tinh 
2. UBND cap huyn 
3. Các do'n vl lien quan 

Nd n/ian: LANH J)O UBND CAP XA 
- (Ky, ghi rO ho ten) 
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