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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra, giám sát, hƣớng dẫn công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm,  

tại các cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19  

trên địa bàn huyện Điện Biên 

 

Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 

(VSATTP), phòng chống ngộ độc thực phẩm, các bệnh lây truyền qua đường thực 

phẩm, thực hiện đảm bảo công tác y tế cho nhân dân trong các khu các ly tập trung 

trên địa bàn huyện. Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên ban hành kế hoạch kiểm tra, 

giám sát công tác y tế, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở cách ly tập trung 

phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 - Đánh giá việc thực hiện quy định về quy chế chuyên môn trong công tác 

khám chữa bệnh; việc thực hiện quy định của pháp luật trong công tác đảm bảo vệ sinh 

an toàn thực phẩm tại các cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 trên 

địa bàn huyện. 

- Thông qua đợt kiểm tra phát hiện những tồn tại, đề xuất các giải pháp nhằm 

nâng cao công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở cách ly tập trung 

phòng, chống dịch COVID-19. 

 2. Yêu cầu  

- Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện các quy định trong công tác đảm 

bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch 

COVID-19.  

- Trong quá trình thực hiện kết hợp hướng dẫn đảm bảo an toàn thực phẩm đối với 

các bếp ăn tập thể dã chiến phục vụ đối tượng (F1) và các cơ sở có tổ chức cung cấp suất 

ăn sẵn phục vụ cho cán bộ, chiến sỹ tham gia phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn 

huyện theo Luật An toàn thực phẩm năm 2010. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Căn cứ pháp lý 

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010.  

- Quyết định 1246/QĐ-BYT ngày 31/3/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành 

hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thực phẩm đối với cơ sở 

kinh doanh dịch vụ ăn uống. 

2. Nội dung giám sát 

- Việc thực hiện quy chế chuyên môn trong công tác đảm bảo y tế tại các cơ sở 

cách ly tập trung. 

- Công tác kiểm thực ba bước và lưu mẫu thực phẩm. 

- Hướng dẫn đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các bếp ăn tập thể dã chiến phục 

vụ đối tượng (F1) và các cơ sở có tổ chức cung cấp suất ăn sẵn phục vụ cho cán bộ, 

chiến sỹ tham gia phòng, chống dịch COVID-19. 



 2 

 

III. ĐỐI TƢỢNG, THỜI GIAN, THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA, 

GIÁM SÁT 

1. Đối tƣợng kiểm tra, giám sát, hƣớng dẫn: Các bếp ăn tập thể dã chiến phục 

vụ đối tượng (F1) và các cơ sở có tổ chức cung cấp suất ăn sẵn phục vụ cho cán bộ, 

chiến sỹ tham gia phòng, chống dịch COVID-19. 

2. Thời gian kiểm tra, giám sát, hƣớng dẫn: Từ ngày 09/11/2021 đến ngày 

25/11/2021(thực hiện các đợt kiểm tra, giám sát đột xuất khi có yêu cầu). 

3. Thành phần Đoàn kiểm tra, giám sát, hƣớng dẫn: Thành phần Đoàn giám 

sát, hướng dẫn  theo Quyết định thành lập Đoàn giám sát của Ủy ban nhân dân huyện. 

IV. PHƢƠNG PHÁP KIỂM TRA, GIÁM SÁT, HƢỚNG DẪN 

Đoàn kiểm tra, giám sát, hướng dẫn tiến hành kiểm tra trực tiếp tại các bếp ăn 

tập thể dã chiến, các cơ sở có tổ chức cung cấp suất ăn sẵn. 

V. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG 

- Tiền công tác phí phục vụ công tác kiểm tra của thành viên Đoàn giám sát do cơ 

quan chủ quản chi trả theo quy định hiện hành (chi tại Phòng Y tế). 

- Phương tiện đi lại phục vụ công tác kiểm tra do các thành viên tham gia Đoàn 

kiểm tra, giám sát tự bảo đảm. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Y tế: Chuẩn bị tài liệu liên quan phục vụ cho công tác của đoàn. 

2. Trung tâm Y tế huyện: Cử cán bộ tham gia Đoàn giám sát, hướng dẫn về công 

tác đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các bếp ăn tập thể dã chiến phục vụ đối tượng 

(F1) và các cơ sở có tổ chức cung cấp suất ăn sẵn phục vụ cho cán bộ, chiến sỹ tham gia 

phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. 

3. Ủy ban nhân dân các xã: Phối hợp với Đoàn giám sát thực hiện công tác đảm 

bảo an toàn thực phẩm đối với các bếp ăn tập thể dã chiến và các cơ sở có tổ chức cung 

cấp suất ăn sẵn phục vụ cho cán bộ, chiến sỹ tham gia phòng, chống dịch COVID-19 

(khi Tổ kiểm tra có yêu cầu).  

4. Kết thúc đợt giám sát Đoàn giám sát báo cáo kết quả kiểm tra về Ủy ban nhân 

dân huyện theo quy định.  

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra, giám sát, hướng dẫn công tác đảm bảo vệ sinh an 

toàn thực phẩm, công tác y tế tại các cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn huyện Điện Biên. Yêu cầu Thủ trưởng của các cơ quan, đơn 

vị có liên quan, Chủ tịch UBND các xã phối hợp tổ chức triển khai thực hiện./. 
  

Nơi nhận: 
 

- Sở Y tế (B/c); 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (B/c); 

- Đ/c Chủ tịch UBND huyện (B/c); 

- UBND các xã thuộc huyện; 

- Phòng Y tế, TTYT huyện; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, PYT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nông Quang Thắng 
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