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SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

CHI CỤC AN TOÀN 

VỆ SINH THỰC PHẨM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

____________________________________________ 

Số:      /KH-ATTP Kon Tum, ngày 09 tháng 01 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Phòng, chống ngộ độc thực phẩm  

và các bệnh truyền qua thực phẩm năm 2021 

______________________ 

 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm ban hành Kế hoạch phòng, chống ngộ 

độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Triển khai thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế, Cục An toàn thực phẩm, Viện  

Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên về công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm và các 

bệnh truyền qua thực phẩm. 

- Tăng cường các biện pháp dự phòng tích cực, giảm thiểu ngộ độc thực 

phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trên địa bàn tỉnh nhằm bảo vệ, chăm sóc 

và nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần ổn định phát triển kinh tế - xã hội, bảo 

đảm quyền lợi người tiêu dùng thực phẩm. 

2. Yêu cầu 

- Công tác tổ chức, triển khai thực hiện phải có phối hợp chặt chẽ, đồng bộ 

giữa các phòng thuộc Chi cục, huy động được nhân dân tích cực tham gia thực 

hiện các biện pháp phòng, chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực 

phẩm. 

- Tổ chức phòng, chống ngộ độc thực phẩm thường xuyên, kịp thời, phù hợp 

và hiệu quả, không để lãng phí các nguồn kinh phí; bảo đảm đủ kinh phí, hóa chất, 

dụng cụ, phương tiện và các trang thiết bị phòng, chống ngộ độc thực phẩm để ứng 

phó kịp thời khi ngộ độc thực phẩm xảy ra. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Khi chưa có ngộ độc thực phẩm xảy ra 

- Tham mưu Sở Y tế triển khai thực hiện công tác phòng ngừa, ứng phó ngộ 

độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh. 

- Xây dựng các sản phẩm truyền thông về an toàn thực phẩm. 

- Trang bị thiết bị, phương tiện, dụng cụ, hóa chất phòng, chống ngộ độc 

thực phẩm. 



2 

- Tổ chức các hoạt động truyền thông bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao 

nhận thức, thay đổi hành vi của người tiêu dùng về các biện pháp phòng, chống 

ngộ độc thực phẩm. 

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ các tuyến về phương pháp, kỹ năng giám sát, 

điều tra ngộ độc thực phẩm. 

- Tổ chức tập huấn cho chủ cơ sở và người trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm 

tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể; 

hướng dẫn các đối tượng thực hiện đúng các quy định về điều kiện bảo đảm an 

toàn thực phẩm. 

- Tổ chức hội thảo về phòng, chống ngộ độc thực phẩm và ký cam kết bảo 

đảm an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể. 

- Tổ chức thẩm định đối với cơ sở đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm; tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm, cấp giấy tiếp nhận đăng ký 

bản công bố sản phẩm trong nước và nhập khẩu, cấp giấy xác nhận nội dung quảng 

cáo. 

- Phối hợp kiểm tra liên ngành, kiểm tra chuyên ngành định kỳ, đột xuất, hậu 

kiểm việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, xử lý hành 

vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm. 

- Tổ chức giám sát mối nguy, cảnh báo nguy cơ ô nhiễm thực phẩm theo 

hướng dẫn của Cục An toàn thực phẩm. 

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

tỉnh. 

- Xây dựng mô hình bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. 

- Rà soát, điều tra, thống kê và phân loại, tổng hợp các loại hình các cơ sở 

sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh 

thức ăn đường phố, dịch vụ nấu ăn lưu động trên địa bàn toàn tỉnh. 

- Điều tra kiến thức, thái độ, thực hành (K.A.P) để đánh giá tỷ lệ người sản 

xuất, chế biến; kinh doanh thực phẩm; người tiêu dùng và người lãnh đạo, quản lý 

có kiến thức và thực hành đúng về an toàn thực phẩm và được cập nhật kiến thức 

về an toàn thực phẩm. 

- Nghiên cứu khoa học phục vụ công tác phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và 

các bệnh truyền qua thực phẩm. 

2. Khi có ngộ độc thực phẩm xảy ra 

 2.1. Công tác chuẩn bị điều tra, xử lý vụ ngộ độc thực phẩm 

- Kế hoạch điều tra, xử lý vụ ngộ độc thực phẩm. 

- Các biểu mẫu điều tra ngộ độc thực phẩm (Ban hành kèm theo Quyết định 

số 39/2006/QĐ-BYT ngày 13/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế). 
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- Dụng cụ lấy mẫu, test kit để phục vụ công tác sàng lọc, hóa chất xét 

nghiệm để phục vụ công tác xét nghiệm thường liên quan đến một số vi khuẩn, hóa 

chất hay gây ngộ độc thực phẩm. 

2.2. Điều tra, xử lý khi có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra 

- Điều tra (phỏng vấn) cán bộ y tế cơ sở có liên quan trực tiếp đến cấp cứu, 

điều trị bệnh nhân. 

- Điều tra các vấn đề liên quan đến hành chính (Giấy phép kinh doanh, Giấy 

chứng nhận đủ cơ sở điều kiện an toàn thực phẩm, Giấy xác nhận sức khỏe...) 

- Điều tra điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ. 

- Điều tra điều kiện môi trường xung quanh, các yếu tố dịch tễ liên quan. 

- Điều tra việc sử dụng nguyên liệu thực phẩm (nguồn gốc, xuất xứ, cam kết 

của nhà cung cấp...) 

- Đình chỉ việc chế biến, kinh doanh thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc thực 

phẩm; đình chỉ việc sử dụng thức ăn nghi ngờ gây ngộ độc. 

- Tiến hành điều tra theo biểu mẫu tại Quyết định số 39/2006/QĐ-BYT. 

2.3. Công tác thông tin, tuyên truyền 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người 

dân về các biện pháp phòng, chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua 

thực phẩm. 

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, thông qua báo hình, báo nói, báo 

viết; trang thông tin điện tử; tuyên truyền qua pa nô, áp phích, tờ rơi, tờ gấp và 

tuyên truyền lưu động... Nội dung và phương pháp tuyên truyền phải phong phú, 

hấp dẫn để người dân dễ tiếp thu, chủ động thực hiện. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cộng đồng về ngộ độc thực phẩm và 

các bệnh truyền qua thực phẩm nhầm nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân 

dân hiểu và tuân thủ theo quy định. 

2.4. Công tác kiểm tra: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp các cơ 

quan chức năng triển khai kiểm tra và lấy mẫu xét nghiệm ô nhiễm thực phẩm đối 

với cơ sở để xảy ra ngộ độc thực phẩm. 

3. Kết thúc vụ ngộ độc thực phẩm 

3.1. Kết luận quả điều tra: Sau khi tiến hành các bước điều tra ngộ độc 

thực phẩm, Đoàn giám sát, điều tra ngộ độc thực phẩm phải tổng hợp, phân tích, 

dự thảo kết luận, kết quả điều tra trình người có thẩm quyền phê duyệt, báo cáo kết 

quả điều tra theo những nội  dung sau: Đơn vị xảy ra ngộ độc thực phẩm; địa điểm, 

thời gian xảy ra ngộ độc; số người ăn, số người mắc, số người đi viện, số người 

chết; bữa ăn nguyên nhân; thức ăn nguyên nhân; cơ sở nguyên nhân và nguyên 

nhân. 
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3.2. Kiến nghị các biện pháp xử lý ngộ độc thực phẩm  

Từ kết quả điều tra, phải đưa ra các biện pháp xử lý để phòng ngừa ngộ độc 

thực phẩm: 

- Nâng cấp điều kiện cơ sở vật chất bảo đảm các điều kiện chung về an toàn 

thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế. 

- Nâng cao nhận thức về thực hành vệ sinh cá nhân của người sản xuất, chế 

biến thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố. 

- Xử lý thực phẩm gây ngộ độc theo quy định của pháp luật. 

3.3. Kiến nghị xử lý theo pháp luật: Tùy theo mức độ, tính chất, nguyên 

nhân, hậu quả của vụ ngộ độc thực phẩm, cần đưa ra các kiến nghị xử lý theo quy 

định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu 

gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

3.4. Công bố ngộ độc thực phẩm: Tùy theo tính chất vụ ngộ độc thực phẩm 

mà xác định thời gian, hình thức, cấp thẩm quyền công bố với các cơ quan liên 

quan và cơ quan thông tấn báo chí về vụ ngộ độc thực phẩm theo quy định của 

pháp luật. 

4. Tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm về công tác phòng, chống ngộ độc 

thực phẩm, phân tích nguyên nhân, thuận lợi, khó khăn, ưu điểm, tồn tại, hạn chế 

trong quá trình phòng, chống ngộ độc thực phẩm. 

III. KINH PHÍ: Thực hiện theo quy định hiện hành. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Phòng Hành chính – Tổng hợp chuẩn bị phương tiện, kinh phí khi có vụ 

ngộ độc thực phẩm xảy ra, phục vụ công tác điều tra. 

- Phòng Nghiệp vụ chủ trì, phối hợp Phòng Công tác thanh tra xây dựng kế 

hoạch, tổ chức thực hiện các nội dung và báo cáo kết quả thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Chi cục; 

- Các phòng thuộc Chi cục; 

- Lưu: VT, NV. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

(đã ký) 

 

Nguyễn Minh Thành 
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