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CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác trọng tâm năm 2021 

__________________ 

 

Căn cứ Quyết định số 2041/QĐ-SYT ngày 20/12/2017 của Giám đốc Sở Y tế 

tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ 

chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Kon Tum;  

Để chủ động triển khai thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn thực phẩm 

(ATTP) theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 

tỉnh ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2021 như sau: 

A. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2021 

I. Công tác tham mưu Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm 

(BCĐLN ATTP) tỉnh 

1. Xây dựng chương trình công tác năm 2021 của BCĐLN ATTP tỉnh 

- Chỉ đạo thực hiện: Lãnh đạo Chi cục. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Nghiệp vụ và Phòng Công tác thanh tra. 

- Cá nhân chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Thu Giang và ThS. 

Hoàng Minh Trí. 

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị thành viên BCĐLN ATTP tỉnh. 

- Thời gian hoàn thành: Trong tháng 01 năm 2021. 

2. Tham mưu BCĐLN ATTP tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết công 

tác bảo đảm ATTP 

- Chỉ đạo thực hiện: Lãnh đạo Chi cục. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Nghiệp vụ. 

- Cá nhân chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Thu Giang và ThS. 

Hoàng Minh Trí. 

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị thành viên BCĐLN ATTP tỉnh. 

- Thời gian thực hiện: Trong quý I năm 2021 và trong quý III năm 2021. 
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3. Triển khai công tác bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa 

Lễ hội Xuân năm 2021 

- Chỉ đạo thực hiện: Lãnh đạo Chi cục. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Công tác thanh tra. 

- Cá nhân chịu trách nhiệm chính: ThS. Hoàng Minh Trí. 

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị thành viên BCĐLN ATTP tỉnh. 

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2021. 

4. Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021 

- Chỉ đạo thực hiện: Lãnh đạo Chi cục. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Công tác thanh tra chủ trì, phối hợp Phòng Nghiệp 

vụ. 

- Cá nhân chịu trách nhiệm chính: ThS. Hoàng Minh Trí và ThS. Nguyễn Thị 

Thu Giang. 

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị thành viên BCĐLN ATTP tỉnh. 

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/4/2021 đến ngày 15/5/2021. 

II. Các nội dung triển khai thực hiện thường xuyên 

1. Phòng, chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm 

- Chỉ đạo thực hiện: Lãnh đạo Chi cục. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Nghiệp vụ. 

- Cá nhân chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Thu Giang. 

- Đơn vị phối hợp: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc 

Hồi, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố và 

Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

2. Tổ chức hoạt động truyền thông về ATTP 

- Chỉ đạo thực hiện: Lãnh đạo Chi cục. 

- Đơn vị thực hiện: Các phòng thuộc Chi cục. 

- Cá nhân chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Thu Giang. 

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, cán bộ chuyên trách 

và cộng tác viên ATTP các xã, phường, thị trấn. 

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 01 năm 2021 đến tháng 12 năm 2021. 



3 
 

 

 

3. Tổ chức thẩm định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; 

tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm, cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố 

sản phẩm, cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo 

- Chỉ đạo thực hiện: Lãnh đạo Chi cục. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Nghiệp vụ. 

- Cá nhân chịu trách nhiệm chính: CN Nguyễn Thị Tố Loan. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng thuộc Chi cục. 

- Thời gian thực hiện: Khi có hồ sơ của các tổ chức, cá nhân. 

4. Tổ chức giám sát mối nguy, cảnh báo nguy cơ gây ô nhiễm thực phẩm 

theo hướng dẫn của Cục An toàn thực phẩm   

- Chỉ đạo thực hiện: Lãnh đạo Chi cục. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Nghiệp vụ và Phòng Công tác thanh tra. 

- Cá nhân chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Thu Giang. 

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 03 năm 2021 đến tháng 10 năm 2021. 

5. Hoạt động của Trang thông tin điện tử 

- Chỉ đạo thực hiện: Lãnh đạo Chi cục. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Nghiệp vụ. 

- Cá nhân chịu trách nhiệm chính: CN. Nguyễn Thị Tố Loan. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng thuộc Chi cục. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

6. Hướng dẫn, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ đối với Phòng Y tế, 

Trung tâm Y tế các huyện, thành phố 

- Chỉ đạo thực hiện: Lãnh đạo Chi cục. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Nghiệp vụ và Phòng Công tác thanh tra. 

- Cá nhân chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Thu Giang. 

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2021. 

7. Tổ chức kiểm tra định kỳ về an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm theo Quyết định số 693/QĐ-SYT ngày 10/12/2019 của Giám 

đốc Sở Y tế về phê duyệt Kế hoạch kiểm tra ATTP năm 2021 

- Chỉ đạo thực hiện: Lãnh đạo Chi cục. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Công tác thanh tra và Phòng Nghiệp vụ. 

- Cá nhân chịu trách nhiệm chính: ThS. Hoàng Minh Trí. 
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- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch đã được phê duyệt. 

8. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác bảo 

đảm ATTP 

- Chỉ đạo thực hiện: Lãnh đạo Chi cục. 

- Đơn vị thực hiện: Các phòng thuộc Chi cục. 

- Cá nhân chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Thu Giang và ThS. 

Hoàng Minh Trí. 

- Thời gian thực hiện: Theo quy định. 

9. Thực hiện tham mưu các báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác bảo 

đảm ATTP trên địa bàn tỉnh  

- Chỉ đạo thực hiện: Lãnh đạo Chi cục. 

- Đơn vị tham mưu thực hiện: Phòng Nghiệp vụ và Phòng Công tác thanh tra. 

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành 

phố. 

- Cá nhân chịu trách nhiệm chính:  

+ Đối với báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ; báo cáo kết quả công tác bảo đảm ATTP của BCĐLN ATTP tỉnh hàng 

quý, 6 tháng và năm: CN. Phạm Thị Lam Giang. 

+ Đối với báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ: ThS. Nguyễn Thị Thu Giang. 

+ Đối với báo cáo kết quả thực hiện Chương trình vận động và giám sát bảo 

đảm ATTP: CN. Nguyễn Thị Tố Loan. 

- Thời gian thực hiện: Theo quy định. 

10. Thực hiện Nghị quyết 04 tại xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông 

- Chỉ đạo thực hiện: Chi cục trưởng. 

- Đơn vị thực hiện: Các phòng thuộc Chi cục. 

- Thời gian thực hiện: Theo chỉ đạo của Sở Y tế. 

III. Công tác định kỳ và đột xuất 

1. Kiểm tra an toàn thực phẩm 

1.1. Kiểm tra liên ngành về ATTP 03 đợt: Tết Nguyên đán Tân Sửu và 

mùa Lễ hội Xuân năm 2021, Tháng hành động vì ATTP năm 2021 và Tết 

Trung thu năm 2021 

- Chỉ đạo thực hiện: Lãnh đạo Chi cục. 
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- Đơn vị thực hiện: Phòng Công tác thanh tra và Phòng Nghiệp vụ. 

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Các đơn vị thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành. 

- Cá nhân chịu trách nhiệm chính: ThS. Hoàng Minh Trí. 

- Thời gian thực hiện: Theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương 

về an toàn thực phẩm, UBND tỉnh, Sở Y tế. 

1.2. Kiểm tra đột xuất tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch 

vụ ăn uống  

- Chỉ đạo thực hiện: Lãnh đạo Chi cục. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Công tác thanh tra và Phòng Nghiệp vụ. 

- Cá nhân chịu trách nhiệm chính: ThS. Hoàng Minh Trí. 

- Thời gian thực hiện: Theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 48/2015/TT-BYT 

ngày 01/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực 

phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế. 

1.3. Tham gia kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực 

phẩm khi có triệu tập của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh 

- Chỉ đạo thực hiện: Lãnh đạo Chi cục. 

- Cá nhân tham gia: Công chức được Chi cục trưởng phân công. 

- Thời gian thực hiên: Khi có văn bản triệu tập của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh. 

2. Giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ các lễ hội và sự kiện của 

tỉnh 

- Chỉ đạo thực hiện: Lãnh đạo Chi cục. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Công tác thanh tra và Phòng Nghiệp vụ. 

- Cá nhân chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Thu Giang. 

- Thời gian thực hiện: Theo chỉ đạo của Sở Y tế. 

3. Điều tra, thống kê cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên 

địa bàn tỉnh và điều tra kiến thức, thái độ, thực hành về an toàn thực phẩm 

- Chỉ đạo thực hiện: Lãnh đạo Chi cục. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Nghiệp vụ và Phòng Công tác thanh tra. 

- Cá nhân chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Thu Giang. 

- Thời gian thực hiện: Quý III và quý IV năm 2021. 

4. Kiểm tra, phúc tra kết quả thực hiện công tác bảo đảm ATTP năm 

2021 tại Trung tâm Y tế các huyện, thành phố 
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- Chỉ đạo thực hiện: Lãnh đạo Chi cục. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Công tác thanh tra và Phòng Nghiệp vụ. 

- Cá nhân tham gia Đoàn kiểm tra: Công chức được Chi cục trưởng phân 

công. 

- Thời gian thực hiện: Theo chỉ đạo của Sở Y tế. 

5. Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của Trung ương, của tỉnh, Sở Y tế 

về công tác bảo đảm ATTP và một số công tác khác 

- Chỉ đạo thực hiện: Lãnh đạo Chi cục. 

- Đơn vị thực hiện: Các phòng thuộc Chi cục. 

- Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu. 

6. Tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, người lao động 

- Chỉ đạo thực hiện: Lãnh đạo Chi cục. 

- Đơn vị thực hiện: Các phòng thuộc Chi cục. 

- Cá nhân chịu trách nhiệm chính: CN. Bùi Thị Thanh Tuyền. 

- Thời gian thực hiện: Theo chỉ đạo của Sở Y tế. 

7. Tổ chức đánh giá, xếp loại Công đoàn cơ sở và đoàn viên công đoàn 

- Chỉ đạo thực hiện: Chủ tịch Công đoàn cơ sở. 

- Đơn vị thực hiện: Các tổ công đoàn. 

- Cá nhân chịu trách nhiệm chính: ThS. Nguyễn Thị Thu Giang. 

- Thời gian thực hiện: Theo chỉ đạo của Công đoàn ngành Y tế tỉnh. 

B. NỘI DUNG TRỌNG TÂM DO ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ THAM MƯU SỞ Y 

TẾ BAN HÀNH HOẶC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN 

- Các văn bản chỉ đạo thuộc phạm vi thực hiện công tác bảo đảm ATTP của 

ngành Y tế quản lý. 

- Các báo cáo kết quả hoạt động công tác bảo đảm ATTP của BCĐLN ATTP 

tỉnh định kỳ và đột xuất. 

- Chuẩn bị các nội dung tại cuộc họp thường kỳ hoặc đột xuất của BCĐLN 

ATTP tỉnh. 

C. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM DO ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ 

THAM MƯU SỞ Y TẾ TRÌNH UBND TỈNH BAN HÀNH, CHỈ ĐẠO 
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- Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm ATTP dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và 

mùa Lễ hội Xuân năm 2021; Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực 

phẩm” năm 2021. 

- Xây dựng kế hoạch triển khai công tác bảo đảm ATTP theo chỉ đạo của Ban 

Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm, UBND tỉnh. 

- Các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn tỉnh. 

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ vào nội dung Chương trình này, công chức và người lao động thuộc 

Chi cục chủ động làm tốt công tác tham mưu và triển khai thực hiện theo nội dung, 

bảo đảm tiến độ. 

2. Các phòng thuộc Chi cục theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách 

nhiệm theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở công chức và người lao động thuộc thẩm quyền 

quản lý thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ.  

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, 

lãnh đạo các phòng, công chức và người lao động phản ánh kịp thời với lãnh đạo 

Chi cục để xem xét, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./. 

   
Nơi nhận: 

- Sở Y tế; 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Các phòng thuộc Chi cục; 

- Lưu: VT, NV. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Thành 
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