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UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

SỞ Y TẾ 
 

Số: 884/KH-SYT  

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

               Cần Thơ, ngày 17 tháng  3 năm 2020 

KẾ HOẠCH 

Triển khai Chương trình 90 về vận động  

và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2020  
 

 

 Thực hiện Công văn số 450/ATTP-NĐTP ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Cục 

An toàn thực phẩm về việc xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình 90 về vận 

động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2020 và Kế hoạch số 

59/KHPH/UBND-MTTP ngày 08 tháng 8 năm 2016 của UBND-UBMTTQ Việt Nam 

TPCT về việc thực hiện Chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm an toàn 

thực phẩm giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

 Sở Y tế thành phố Cần Thơ xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình 90 về 

vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2020 như sau:  

 1. Mục đích, yêu cầu  

 Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm việc tuân thủ pháp luật về ATTP của các tổ 

chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm: 

 - Tăng cường công tác truyền thông toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các 

vấn đề liên quan đến ATTP; 

 - Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm; phối hợp tăng cường giám sát, hậu kiểm sau tự công bố. Nêu cao 

vai trò của các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và người tiêu dùng đối với việc tuân thủ 

pháp luật về ATTP của các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; 

 - Giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn, thực phẩm giả, 

thực phẩm kém chất lượng. 

 2. Mục tiêu cụ thể 

 - Không có xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm ≥ 30 người; tỷ lệ mắc ngộ độc thực 

phẩm cấp tính trong vụ ngộ độc được ghi nhận dưới 02 người/100.000 dân; 

- 100% người quản lý có kiến thức cơ bản về quản lý ATTP; 95% chủ cơ sở, 

người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống và 80% 

người tiêu dùng có kiến thức và thực hành đúng về ATTP;  

- Thực hiện 06 mô hình điểm về thanh tra chuyên ngành ATTP tuyến quận, 

phường và 12 phường điểm về ATTP; 

 - Trên 90% số cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm được kiểm tra 

đạt yêu cầu về vệ sinh ATTP; 

 - 100% cơ sở sản xuất thực phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn 

tập thể (có giấy đăng ký kinh doanh) được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

ATTP; 

 - 80% người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; người tiêu dùng; người 

quản lý được cập nhật kiến thức về ATTP; 

 - 100% quận/huyện (huyện), xã/phường/thị trấn (xã) được củng cố và duy trì 

về công tác chỉ đạo tuyến. 
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3. Nội dung hoạt động 

 3.1. Công tác truyền thông 

Chủ động thực hiện tốt các hoạt động truyền thông bảo đảm ATTP trong các 

đợt cao điểm như: Tháng hành động vì ATTP năm 2020, Tết Trung thu và các Lễ hội, 

Sự kiện,.... Truyền thông cho chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm và kinh doanh dịch vụ ăn uống, đặc biệt là truyền thông cho cộng đồng người 

tiêu dùng; truyền thông trong công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm, truyền thông 

thường xuyên, cụ thể như sau: 

- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình thành phố tuyên truyền trong các 

đợt cao điểm với các hình thức như: Tổ chức các buổi tọa đàm, chuyên mục, phóng 

sự, phát thanh, phát sóng truyền hình; 

- Chỉ đạo tuyến huyện và xã tuyên truyền về ATTP xuyên suốt trên đài phát 

thanh địa phương hoặc qua loa phát thanh, loa tuyên truyền tại đơn vị trong các đợt 

cao điểm; 

- Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về ATTP tại tuyến xã; 

- Kết hợp với các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền, tập huấn phổ biến kiến 

thức về đảm bảo ATTP cho các đối tượng; 

- Xây dựng, in ấn và cấp phát các sản phẩm truyền thông về ATTP cho các đơn 

vị như: pano, băng rôn, tờ rơi, áp phích, đĩa CD,.... Viết các tin bài tuyên truyền về 

ATTP đăng trên website Cục An toàn thực phẩm, website Sở Y tế, tờ tin, báo Cần 

Thơ; 

- Tổ chức điều tra kiến thức, thái độ, thực hành về ATTP của các nhóm đối 

tượng. 

3.2. Công tác giám sát, quản lý phòng chống ngộ độc thực phẩm 

- Phối hợp với các đơn vị thực hiện thẩm định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện ATTP;  

- Tập huấn, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP cho cán bộ 

quản lý, cán bộ chuyên môn ATTP cho tuyến huyện và xã; 

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng tuyến dưới thực hiện quy chế điều tra ngộ độc 

thực phẩm và chế độ báo cáo ngộ độc thực phẩm theo quy định. Sẵn sàng, chủ động 

trong công tác ứng phó và khắc phục hậu quả khi trên địa bàn xảy ra ngộ độc thực 

phẩm; 

- Triển khai kế hoạch thực hiện lấy mẫu giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm 

đối với các loại thực phẩm có nguy cơ cao trên địa bàn toàn thành phố; 

- Tổ chức các đợt giám sát định kỳ về điều kiện ATTP tại các cơ sở kinh doanh 

dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể trường học khu công 

nghiệp; 

- Tổ chức giám sát ATTP phục vụ các Lễ hội, Sự kiện trên địa bàn thành phố; 

- Hỗ trợ thực hiện mô hình điểm, phường điểm ATTP dịch vụ ăn uống, thức ăn 

đường phố.  

3.3. Công tác thanh tra, kiểm tra 

a) Thanh tra, kiểm tra liên ngành 

- Căn cứ vào kế hoạch của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương và thành phố về 

vệ sinh ATTP, các tuyến từ thành phố đến huyện, xã tổ chức các đợt kiểm tra liên ngành 

về ATTP; 

- Thanh tra, kiểm tra đột xuất. 
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b) Kiểm tra, hậu kiểm về ATTP thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế 
 - Công tác kiểm tra, hậu kiểm về ATTP được tiến hành liên tục trong năm tại 

tất cả các tuyến từ thành phố đến huyện, xã. Tùy tình hình thực tế tại địa phương sẽ 

thực hiện thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất theo chỉ đạo của cấp trên 

hoặc theo nội dung nhận được từ phản ánh, khiếu nại, tố cáo,… 

- Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, trong năm 2020 Chi cục An toàn 

vệ sinh thực phẩm sẽ thực hiện 02 cuộc thanh tra chuyên ngành theo trách nhiệm quản lý 

nhà nước về ATTP của ngành y tế đã được phân cấp (cơ sở sản xuất, kinh doanh nước 

uống đóng chai, nước đá, dịch vụ ăn uống,...) và các đợt kiểm tra ATTP theo kế hoạch, 

đột xuất hoặc theo chỉ đạo của cơ quan cấp trên. 

c) Thực hiện thí điểm mô hình thanh tra chuyên ngành ATTP 

Căn cứ Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2019 của UBND 

thành phố Cần Thơ về việc thực hiện Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg ngày 26 tháng 

11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành 

ATTP tại thành phố Cân Thơ.  

- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tham gia Tổ giám sát hỗ trợ triển khai 

thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP tại thành phố Cần Thơ do Ban Chỉ 

đạo liên ngành về vệ sinh ATTP thành phố thành lập, thực hiện: 

+ Giám sát, hỗ trợ chuyên môn cho các đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 

ATTP của 02 quận Ninh Kiều, Bình Thủy và 04 phường Cái Khế, Hưng Lợi, An 

Thới, Bình Thủy tham gia thí điểm. Thực hiện giám sát định kỳ mỗi quý; 

+ Xử lý chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra giữa 

thanh tra ATTP cấp quận, cấp phường với thanh tra chuyên ngành ATTP cấp thành 

phố; 

+ Định kỳ hàng quý tổ chức giao ban với 02 quận và 04 phường tham gia thí 

điểm để kịp thời ghi nhận và đề xuất biện pháp giải quyết những khó khăn vướng 

mắc (nếu có) trong quá trình triển khai thực hiện; 

+ Tham gia cùng các quận và các phường tổ chức sơ kết 6 tháng, tổng kết 12 

tháng, tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình triển khai thanh tra chuyên ngành ATTP 

gửi Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP thành phố, Bộ Y tế; báo cáo đột xuất khi 

có yêu cầu của cơ quan cấp trên.  

- Các đơn vị thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP (02 quận: Ninh 

Kiều, Bình Thủy; 04 phường: Cái Khế, Hưng Lợi, An Thới, Bình Thủy) tiếp tục triển 

khai thực hiện thanh tra chuyên ngành ATTP theo kế hoạch và thu thập số liệu báo 

cáo đánh giá tiến độ thực hiện theo quy định tại Công văn số 2538/ATTP-PCTTR 

ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Cục An toàn thực phẩm về việc chỉ số đánh giá thực 

hiện Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.   

 4. Tổ chức thực hiện 

 4.1. Sở Y tế giao Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai và giám sát 

việc thực hiện kế hoạch này trên địa bàn thành phố;  

- Phối hợp với các cơ quan báo, đài, đưa tin, bài, phóng sự về chuyên đề: chất 

lượng vệ sinh ATTP, phản ánh các hoạt động về thanh, kiểm tra chất lượng vệ sinh 

ATTP, mô hình điểm thức ăn đường phố, phường điểm ATTP, hướng dẫn người dân 

về vệ sinh ăn uống, cách lựa chọn thực phẩm, vệ sinh trong chế biến thực phẩm, cách 

phòng tránh ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm; 
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- Tăng cường công tác phối hợp thanh kiểm tra liên ngành, chuyên ngành các 

cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến, dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố; 

- Hướng dẫn, giám sát và đôn đốc tuyến huyện, xã thực hiện tốt công tác đảm 

bảo ATTP và tổng hợp báo cáo theo quy định. 

 4.2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố  

Tăng cường công tác truyền thông về kiến thức ATTP; tham gia các đoàn thanh 

tra, kiểm tra về ATTP và điều tra, giám sát ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực 

phẩm. 

4.3. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện  

Tùy vào chức năng nhiệm vụ của đơn vị mà thực hiện một số việc sau đây: 

- Xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình 90 về vận động và giám sát bảo 

đảm ATTP năm 2020 trên địa bàn huyện; 

- Tăng cường tuyên truyền kiến thức về ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm, 

bệnh truyền qua thực phẩm, để nâng cao trách nhiệm chuyển đổi hành vi mất ATTP; 

- Thực hiện thanh kiểm tra, hậu kiểm ATTP. Phát hiện sớm và xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm quy định ATTP; 

- Sẵn sàng, chủ động trong công tác ứng phó và khắc phục hậu quả khi xảy ra 

ngộ độc thực phẩm trên địa bàn. Phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác 

điều tra, xử lý, báo cáo vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn theo quy định; 

- Giám sát các điều kiện ATTP các cơ sở sản xuất thực phẩm, dịch vụ ăn uống, 

thức ăn đường phố trên địa bàn theo phân cấp quản lý; 

- Hướng dẫn, giám sát và đôn đốc tuyến xã thực hiện tốt công tác đảm bảo 

ATTP. 

5. Thời gian thực hiện và chế độ báo cáo 

- Thời gian thực hiện: Năm 2020; 

- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tổng hợp báo cáo gửi Sở Y tế (báo cáo 6 

tháng trước 18/6; báo cáo năm trước 18/12);  

- Sở Y tế gửi báo cáo về Cục An toàn thực phẩm trước 20/6 và trước 20/12. 

 6. Kinh phí thực hiện 

- Nguồn kinh phí của Chương trình mục tiêu Y tế - dân số; 

- Kinh phí hỗ trợ của địa phương và kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp 

khác. 

Trên đây là Kế hoạch của Sở Y tế triển khai Chương trình 90 về vận động và 

giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2020. Trong quá trình thực hiện nếu có gì 

khó khăn vướng mắc, báo cáo về Sở Y tế để có hướng dẫn kịp thời./. 
 
 

Nơi nhận 
- Cục ATTP (báo cáo); 

- UBND TP (báo cáo); 

- UBMTTQ VN TPCT (phối hợp); 

- Chi cục ATVSTP (thực hiện); 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (thực hiện); 

- Phòng Y tế, TTYT quận/huyện (thực hiện); 

- Lưu: VT, KHTC, YDQLHN. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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