UBND HUYỆN VĂN QUAN
VĂN PHÒNG HĐND&UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 193/BC-VP

Văn Quan, ngày 09 tháng 10 năm 2018

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
Công tác thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới
thuộc lĩnh vực Y tế quản lý theo tiêu chí 17.8
trên địa bàn xã Vân Mộng, huyện Văn Quan
I. Công tác triển khai chỉ đạo:
Thực hiện Thông tư liên tịch số: 13/2014/TTLT- BYT- BNNPTNT- BCT,
ngày 09 tháng 04 năm 2014, huớng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý
Nhà nước về ATTP;
Căn cứ Thông Tư 26/2012/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 của Bộ Y tế, về
Quy định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với các cơ sở sản
xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng,
phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; nước khoáng thiên nhiên, nước
uống đóng chai; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi
quản lý của Bộ Y tế;
Căn cứ Thông tư 30/2012/TT-BYT ngày 05/12/2012 của Bộ Y tế, quy định
về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh
doanh thức ăn đường phố;
Căn cứ Thông tư 47/2014/TT- BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế, về việc
hướng dẫn quản lý ATTP đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống;
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Y tế năm 2018;
Sau khi thực hiện việc rà soát và nhận được nhu cầu đăng ký xác nhận kiến
thức về An toàn thực phẩm (ATTP) của các cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện
Văn Quan.
II. Tổ chức triển khai, thực hiện:
Do các cơ sở kinh doanh trên địa bàn xã Vân Mộng thuộc diện kinh doanh
nhỏ lẻ nên không thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện
VSATTP theo Thông tư 26/2012/TT- BYT và Thông tư 30/2012/TT- BYT mà chỉ
tổ chức xác nhận kiến thức về VSATTP cho các hộ có nhu cầu đã đăng ký.
Do vậy, sau khi nhận được nhu cầu đăng ký của các cơ sở kinh doanh, Văn
phòng HĐND và UBND huyện tiến hành rà soát, tổ chức xác nhận kiến thức
VSATTP và báo cáo kết quả triển khai xác nhận kiến thức VSATTP cho các cơ sở
kinh doanh trên địa bàn xã Vân Mộng như sau: (Tóm tắt cụ thể qua các bảng dưới
đây)
1. Đối với cơ sở kinh doanh: (08 hộ kinh doanh đã được hướng dẫn và
cấp 08 giấy xác nhận kiến thức VSATTP):

TT

Họ và tên

Năm
sinh

Số cấp

Ngày cấp

Loại
hình

1

Hà Văn Báo

1968

129/2018/XNTH-SCT

07/02/2018 Bún phở

2

Hoàng Thị Bài

1972

37/2018/XNTH-VP

04/10/2018 Bún phở

3

Hoàng Thị Linh

1966

35/2018/XNTH-VP

04/10/2018 Bún phở

4

Phùng Thị Peo

1961

41/2018/XNTH-VP

04/10/2018 Bún phở

5

Trần Thị Oanh

1990

38/2018/XNTH-VP

04/10/2018 Bún phở

6

Long Thị Peo

1962

40/2018/XNTH-VP

04/10/2018 Bún phở

7

Lương Thị Vang 1975

36/2018/XNTH-VP

04/10/2018 Bún phở

8

Triệu Thị Vinh

39/2018/XNTH-VP

04/10/2018 Bún phở

1958

Tổng số: 08
2. Đối với Bếp ăn tập thể (Trường Mầm non xã Vân Mộng):
T
T

Họ và tên

Năm
sinh

Số cấp

Ngày cấp

Loại
hình

1

Lương Thị Dâng

1985

99/2014/XNTH-TTYT 22/12/2015 BĂTT

2

Hoàng Thị Hòa

1978

42/2018/XNTH-VP

04/10/2018 BĂTT

Tổng số: 02
III. Nhận xét, đánh giá chung:
Qua triển khai hướng dẫn và việc thực hiện kiểm tra định kỳ (Trạm Y tế
phối hợp với UBND xã thực hiện) nhìn chung các cơ sở kinh doanh trên địa bàn xã
Vân Mộng đều chấp hành tốt việc thực hiện các điều kiện về VSATTP, thực hiện
việc đăng ký kinh doanh, tập huấn đúng lĩnh vực đăng ký kinh doanh (Dịch vụ ăn
uống, thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể) thuộc lĩnh vực ngành Y tế quản lý.
IV. Kết luận:
Qua xem xét, chấm điểm tại tiêu chí 17.8 thực hiện trên địa bàn xã Vân
Mộng, huyện Văn Quan, Kết luận: Xã Vân Mộng đạt tiêu chí 17.8 theo quy định.
Trên đây là báo cáo kết quả việc thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông
thôn mới thuộc lĩnh vực Y tế quản lý theo Tiêu chí 17.8 trên địa bàn xã Vân Mộng,
huyện Văn Quan năm 2018 của Văn phòng HĐND và UBND huyện Văn Quan./.
Nơi nhận:
CHÁNH VĂN PHÒNG
- Sở Y tế;
- Văn phòng điều phối NTM huyện;
- UBND huyện;
- Lưu: VT.

(Đã ký)
Triệu Đức Dũng

