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 ố:      /KH-VSTP Lâm Đồng, ngày      tháng    năm 2022 

 

KẾ   Ạ    

 riển khai các hoạt động đảm bảo ATTP năm 2022 

 

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-  g ngày 04/01/2012 của  hủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt chiến lược quốc gia an toàn thực phẩm giai đoạn 2011- 

2020 và tầm nhìn 2030. 

Căn cứ Quyết định số 1125/QĐ-  g ngày 31/7/2017 của  hủ tướng Chính 

phủ về việc Ban hành quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế – Dân 

số giai đoạn 2016 – 2020; 

Căn cứ Công văn số 1975/ Y -KH C ngày 23/7/2021 của  ở Y tế về việc 

hướng dẫn lập kế hoạch công tác y tế và dự toán ngân sách nhà nước 2022 và 

giai đoạn 2022-2024; 

Căn cứ Quyết định số 1660/QĐ-  g ngày 02/10/2021 của  hủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2021 – 

2025; 

 Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn 

thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; 

Căn cứ Kế hoạch số 10250/KH-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh 

Lâm Đồng về việc triển khai thực hiện các hoạt động lĩnh vực Y tế dự phòng - 

dân số, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; 

Căn cứ Kế hoạch số 124/KH-BCĐV A  P ngày 19/01/2022 của 

BCĐLNV A  P tỉnh Lâm Đồng về việc  riển khai công tác hậu kiểm về an 

toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2022; 

Căn cứ Công văn số 5925/BY -KH- C ngày 23/7/2021 của Bộ Y tế về 

việc rà soát, chuyển nội dung nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số 

giai đoạn 2016 - 2020 thành nhiệm vụ thường xuyên của các bộ, cơ quan trung 

ương, địa phương.  

Căn cứ Quyết định số 268/QĐ- Y  ngày 21/01/2022 của  ở Y tế tỉnh Lâm 

Đồng Về việc dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022. 

Căn cứ Nghị quyết số 59/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định mức chi công tác phí, mức chi hội 

nghị tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh Lâm Đồng; 
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Căn cứ  hông tư số 26/2018/  -BTC ngày 21/3/2018 của Bộ  ài Chính về 

việc quy định nội dung và định mức chi chương trình Mục tiêu Y tế - dân số giai 

đoạn 2016 – 2020; 

Căn cứ các văn bản khác liên quan còn hiệu lực.  

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm xây dựng Kế hoạch triển khai các hoạt 

động đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2022 như sau: 

 .       ÊU,   Ỉ   ÊU: 

1. Mục tiêu chung: 

Kiểm soát an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm được 

thiết lập, phát huy hiệu quả; chủ động trong việc bảo vệ sức khỏe và quyền lợi 

người tiêu dùng. 

2. Mục tiêu cụ thể: 

Nâng cao năng lực hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về vệ sinh ATTP từ 

tỉnh đến xã, phường, thị trấn đủ năng lực quản lý và điều hành các hoạt động vì 

chất lượng vệ sinh ATTP đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế, quốc tế và khu vực. 

Nâng cao kiến thức, thực hành vệ sinh ATTP và ý thức trách nhiệm của các 

nhóm đối tượng: người sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng và người quản lý, lãnh 

đạo để tạo ra môi trường thực phẩm an toàn, hợp vệ sinh, phù hợp tiêu dùng 

trong nước và xuất khẩu. 

 ừng bước đảm bảo phòng chống ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua 

thực phẩm có hiệu quả và bền vững. 

3. Chỉ tiêu: 

TT  ội dung chỉ tiêu Đơn vị tính 
Kế hoạch 

2021 

1  
 ố vụ ngộ độc thực phẩm tập thể ≥ 30 

người mắc 
  ≤ 2 

 2 
 ỷ lệ mắc ngộ độc thực phẩm cấp tính 

trong vụ ngộ độc được ghi nhận 
1/100.000 < 14,0 

 3 
 ỷ lệ có kiến thức và thực hành đúng 

về an toàn thực phẩm 
  

  

  
- Người sản xuất, chế biến, kinh doanh 

thực phẩm 
% 100,0 

  - Người tiêu dùng % 95,0 

  - Người quản lý % 100,0 

 4 

 ỷ lệ cơ sở sản xuất, chế biến và kinh 

doanh thực phẩm đạt điều kiện an toàn 

thực phẩm 

% 95,0 
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  .  Ộ  DU G   Ạ  ĐỘ G: 

1.  âng cao năng lực quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm 

- Công tác quản lý. 

-  Hội nghị sơ kết, tổng kết về A  P; tham gia tập huấn, hội nghị, hội thảo 

có liên quan. 

- Đào tạo, tập huấn về công tác đảm bảo A  P. 

- Xây dựng mô hình điểm về an toàn thực phẩm. 

- Phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; 

Xây dựng hệ thống cảnh báo và phân tích nguy cơ an toàn thực phẩm. 

- Mua hoá chất, test nhanh về A V  P. 

-  Điều tra ngộ độc thực phẩm. 

2.  hông tin, truyền thông Y tế lĩnh vực an toàn thực phẩm: 

- Duy trì  háng Hành động vì A  P. 

- Huy động các kênh truyền thông và lực lượng truyền thông. 

- Đánh giá KAP về kiến thức, thực hành của các nhóm đối tượng. 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin (Website). 

3. Theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá lĩnh vực      

-  hanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn 

uống trong việc đảm bảo A V  P theo quy định pháp luật. 

- Kiểm tra các điều kiện đảm bảo A  P tại cơ sở theo hồ sơ cấp giấy. 

-  heo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá  lĩnh vực Y tế (A  P). 

III. Biện pháp triển khai:  

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lâm Đồng liên hệ với các cơ quan, đơn 

vị có liên quan thống nhất xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai kế hoạch. 

IV. Giải pháp: 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lâm Đồng tham mưu cho lãnh đạo  ở 

Y tế,  ở GD&Đ , các tổ chức Chính trị - xã hội và đoàn thể ký kết chương trình 

phối hợp trong công tác đảm bảo ATTP. 

  V. Điều kiện đảm bảo: 

1. Nhân lực: 

Đội ngũ cán bộ công chức của cơ quan và phối hợp với cán bộ của các đơn 

vị liên quan. 

2. Phương tiện: Thuê xe ô tô. 
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3. Kinh phí:  

 ổng kinh phí: 2.750.000.000 đ 

Hoạt động 1. Nâng cao năng lực quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực 

phẩm: 1.670.140.000đ 

Hoạt động 2.  hông tin, truyền thông Y tế lĩnh vực an toàn thực phẩm: 

587.860.000 đ 

Hoạt động 3. heo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá  lĩnh vực Y tế lĩnh vực 

ATTP: 492.000.000 đ 

(Có dự toán chi tiết cho các hoạt động đảm bảo ATTP từ nguồn kinh phí 

địa phương năm 2022). 

 rên đây là Kế hoạch hoạt động đảm bảo ATTP năm 2022 của Chi cục An 

toàn vệ sinh thực phẩm Lâm Đồng./. 

Nơi nhận: 

-  ở Y tế; 

- Phòng Y tế các huyện, thành phố; 

-  rung tâm Y tế các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, KHTH. 

             G 

 

 

 

B i  ăn Độ 
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