
BẢNG ĐIỂM TIÊU CHUẨN 

Chuyên đề thi đua “Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm” năm 2016 

(Kèm theo Kế hoạch số:  78 /KH-UBND ngày  14 tháng 4 năm 2016 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang) 

 
I. ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ CẤP HUYỆN 

 

TIÊU CHUẨN THI ĐUA 
ĐIỂM 

Chuẩn Thưởng Trừ 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, QUẢN LÝ 28   

1. Công tác chỉ đạo 8   

- Có Nghị quyết của huyện, thành, thị ủy về công tác an toàn 

thực phẩm (ATTP); 
1   

- Có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm 

(BCĐ.ATTP) cấp huyện (có kiện toàn BCĐ); 
1   

- Có quy chế hoạt động của BCĐ.ATTP cấp huyện phù hợp với 

quyết định thành lập BCĐ; 
1   

- Có văn bản chỉ đạo các ngành thực hiện tốt công tác quản lý 

ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, thức ăn 

đường phố (TĂĐP) trên địa bàn quản lý; 

1   

- Quyết định thành lập BCĐ (có kiện toàn BCĐ) và quy chế hoạt 

động của BCĐ cấp xã phù hợp với Quyết định thành lập BCĐ; 
2   

+ Cứ 01 đơn vị cấp xã không thành lập BCĐ;   -0,5 

+ Cứ 01 đơn vị cấp xã không kiện toàn BCĐ hoặc quy chế hoạt 

động không phù hợp; 
  -0,25 

- Có quyết định thành lập Đội điều tra, xứ lý ngộ độc thực phẩm 

đúng thành phần và có quy chế hoạt động.  
2   

2. Công tác chỉ đạo tuyến 2   

- Có kế hoạch, văn bản chỉ đạo tuyến cơ sở kịp thời, đầy đủ; 1   

- Có kế hoạch giám sát tuyến cơ sở (có biên bản giám sát). 1   

3. Công tác quản lý 6   

- Có văn bản phân cấp quản lý cho các ngành, cấp xã về ATTP; 1,5   

- Có sổ thống kê các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, TĂĐP 

theo lĩnh vực quản lý; 
3   

- Hàng quý, cập nhật đầy đủ các thông tin về các cơ sở thuộc 

diện quản lý trên địa bàn. 
1,5   

4. Tổ chức cấp giấy chứng nhận (GCN) đủ điều kiện ATTP 12   

a) Ngành Y tế: 4   

- Có quyết định thành lập Hội đồng thẩm định; 0,3   

- Thủ tục hồ sơ đầy đủ và đúng qui định; 0,3   

- Có sổ thống kê cấp GCN, cập nhật thông tin đầy đủ; 0,4   

- Số đơn vị của huyện cấp giấy đạt ≥85% trở lên theo phân     

cấp quản lý; 
1   

+ Nếu tỉ lệ cấp GCN của huyện đạt từ 60% - <85%;   -0,5 
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TIÊU CHUẨN THI ĐUA 
ĐIỂM 

Chuẩn Thưởng Trừ 

+ Nếu tỉ lệ cấp GCN của huyện đạt <60%;   -1 

- Có xây dựng mô hình điểm TĂĐP về ATTP (có kế hoạch  

triển khai và sơ tổng kết báo cáo đánh giá kết quả); 

2 

 
  

+ Cứ tăng 01 mô hình điểm (có kế hoạch triển khai và sơ tổng 

kết báo cáo đánh giá kết quả). 
 +1  

b) Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 4   

- Có quyết định thành lập đoàn thống kê, kiểm tra, đánh giá phân loại; 0,3   

- Thủ tục hồ sơ đầy đủ và đúng qui định; 0,3   

- Có sổ thống kê cấp GCN, cập nhật thông tin đầy đủ; 0,4   

- Tỉ lệ cơ sở huyện quản lý thuộc diện cấp giấy đạt ≥80%; 1   

- Tỉ lệ cơ sở huyện quản lý thuộc diện cấp giấy đạt từ 60-<80%;   -0,5 

- Tỉ lệ cơ sở huyện quản lý thuộc diện cấp giấy đạt từ <60%;   -1 

- Có xây dựng mô hình điểm về ATTP (có kế hoạch triển khai 

và sơ tổng kết báo cáo đánh giá kết quả); 
2   

+ Cứ tăng 01 mô hình điểm (có kế hoạch triển khai và sơ tổng 

kết báo cáo đánh giá kết quả). 
 +1  

c) Ngành Công Thương: 4   

- Có quyết định thành lập đoàn thẩm định, kiểm tra; 0,3   

- Thủ tục hồ sơ đầy đủ và đúng qui định; 0,3   

- Có sổ thống kê cấp GCN, cập nhật thông tin đầy đủ; 0,4   

- Tỉ lệ cơ sở huyện quản lý thuộc diện cấp giấy đạt ≥80%; 1   

- Tỉ lệ cơ sở huyện quản lý thuộc diện cấp giấy đạt từ 60-<80%;   -0,5 

- Tỉ lệ cơ sở huyện quản lý thuộc diện cấp giấy đạt từ <60%;   -1 

- Có kế hoạch và thực hiện xây dựng mô hình điểm về ATTP; 2   

+ Cứ tăng 01 mô hình điểm (có kế hoạch triển khai và sơ tổng 

kết báo cáo đánh giá kết quả). 
 +1  

II. TỔ CHỨC THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ ATTP 6   

1. Xây dựng Kế hoạch về hoạt động “Tháng hành động vì 

ATTP”, thanh kiểm tra, truyền thông. 
3   

2. Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP. 1,5   

3. Tổ chức Hội nghị Tháng hành động vì ATTP cho tuyến cơ sở. 1,5   

4. Xảy ra ngộ độc thực phẩm: 01 vụ>10 người/tháng hành động.   -5 

III. CÔNG TÁC XÉT NGHIỆM, ĐIỀU TRA, XỬ LÝ, THỐNG 

KÊ NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM (NĐTP) 
20   

1. Thực hiện được các xét nghiệm cơ bản ATTP theo yêu cầu 

quản lý và đạt chỉ tiêu giao (Y tế). 
3   

2. Tuyến huyện và 100% tuyến cơ sở thực hiện và báo cáo test 

nhanh về ATTP. 
3   

3. Báo cáo đầy đủ, nhanh kịp thời, điều tra NĐTP đúng qui trình. 3   

4. Không có NĐTP xảy ra trên địa bàn quản lý 10   

- Xảy ra NĐTP:    

+ Từ 30 người/vụ trở lên;   -6 
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TIÊU CHUẨN THI ĐUA 
ĐIỂM 

Chuẩn Thưởng Trừ 

+ Từ 10 - < 30 người/vụ;   -4 

+ Dưới 10 người/vụ;   -2 

+ Nếu có tử vong/1 vụ NĐTP.   -5 

5. Sổ theo dõi thống kê NĐTP và báo cáo định kỳ 1   

IV. CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, PHỐI HỢP 

LIÊN NGÀNH 
24   

1. Có kế hoạch thanh, kiểm tra định kỳ, đột xuất, hậu kiểm, mùa 

vụ, phối hợp liên ngành được phê duyệt đầy đủ. 
3   

2. Có quyết định thành lập đoàn thanh kiểm tra liên ngành từng đợt. 1,5   

3. Thực hiện thanh, kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

và TĂĐP trên địa bàn thuộc diện quản lý. 
12   

- Số cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được thanh, kiểm tra 

đạt từ 90% trở lên so với số quản lý; 
4   

+ Nếu giảm tỷ lệ 1% cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được 

thanh kiểm tra so với chỉ tiêu; 
  - 0,1 

- Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sau thanh, kiểm tra 

đạt tỷ lệ vệ sinh 80% so với số được kiểm tra; 
4   

+ Cứ tăng tỷ lệ 1%;  +0,1  

+ Cứ giảm tỷ lệ 1%;   -0,1 

- Số cơ sở TĂĐP được thanh, kiểm tra đạt tỷ lệ từ 80% trở lên 

so với số quản lý; 
4   

+ Nếu đạt tỷ lệ 100%;  +1  

+ Cứ giảm tỷ lệ 1%.   -0,1 

4. Thống kê, kiểm tra, đánh giá phân loại các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ theo định kỳ, đạt tỷ lệ ≥ 90% trở lên 
3   

+ Nếu đạt tỷ lệ từ 80 - <90%;   -0,5 

+ Nếu đạt tỷ lệ từ 70 - <80%;   -1 

+ Nếu đạt tỷ lệ <70%.   -2 

5. Có xử lý các hành vi vi phạm về ATTP (có hồ sơ lưu đầy đủ) 1,5   

6. Kinh phí: 3   

- Kinh phí chương trình; 1,5   

- Kinh phí địa phương. 1,5   

V. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, TẬP HUẤN 16   

1. Công tác tuyên truyền về ATTP 6   

- Có xây dựng kế hoạch tuyên truyền về ATTP (3 ngành); 3   

- Có tổ chức tuyên truyền (các ngành) hoặc phối hợp với các cơ 

quan truyền thông, phổ biến về ATTP (các văn bản quy phạm 

pháp luật, chuyên môn trong Tháng hành động, mùa vụ…) trên 

các phương tiện thông tin đại chúng; 

3   

+ Nếu tổ chức tuyên truyền vượt 1,5 lần chỉ tiêu/năm/ngành;  +0,3  

+ Nếu tổ chức tuyên truyền trong năm không đạt chỉ tiêu/năm/ngành.   - 0,3 

2. Công tác xác nhận kiến thức, tập huấn về ATTP 10   
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TIÊU CHUẨN THI ĐUA 
ĐIỂM 

Chuẩn Thưởng Trừ 

- Cấp huyện tổ chức xác nhận kiến thức ATTP cho ≥ 90% cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ và tập huấn ≥ 60% cơ sở kinh doanh TĂĐP; 
3   

+ Cứ giảm tỷ lệ 3% cơ sở so với chỉ tiêu/ngành;    - 0,1 

- Có danh sách cập nhật số cơ sở và nhân viên của ngành quản 

lý ≥ 90% (3 ngành); 
3   

+ Cứ giảm tỷ lệ 3% cơ sở so với chỉ tiêu/ngành;   - 0,1 

- Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn do Trung ương, tỉnh tổ 

chức đạt tỷ lệ từ 90% trở lên/ngành; 
1   

+ Nếu giảm tỷ lệ 10% số lớp/ngành so với chỉ tiêu;   -0,5 

- Tổ chức cấp Giấy xác nhận tập huấn kiến thức ATTP cho kinh 

doanh TĂĐP do xã quản lý đạt ≥ 60%; 
1,5   

+ Cứ tăng tỷ lệ 1% so với số cơ sở quản lý;  +0,15  

+ Nếu giảm tỷ lệ 1% so với số cơ sở quản lý.   -0,05 

- Tổ chức khám sức khỏe cho từ 90% cơ sở sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ trở lên và từ 60% kinh doanh TĂDP trở lên; 
1,5   

+ Cứ tăng 1% so với số cơ sở quản lý;  +0,15  

+ Nếu giảm 1% so với số cơ sở quản lý.   -0,05 

VI. THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 6   

- Không gửi 01 báo cáo định kỳ tháng;   -0,5 

- Không gửi 01 báo cáo đột xuất, chuyên đề;   -0,5 

- Không gửi 01 báo cáo định kỳ (quí, 6 tháng, 9 tháng).   -1 

TỔNG CỘNG 100 5  

 

 II. ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 

TIÊU CHUẨN THI ĐUA 
ĐIỂM 

Chuẩn Thưởng Trừ 

1. Hồ sơ hành chính pháp lý 10   

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

(ATTP) hoặc có ký cam kết đảm bảo ATTP theo quy định; 
5   

- Giấy xác nhận kiến thức ATTP; 3   

- Giấy khám sức khỏe; 2   

- Thực hiện sổ sách ghi chép theo hướng dẫn (nguyên liệu đầu 

vào, thành phẩm); 
1   

* Nếu có giấy chứng nhận ISO, HACCP hoặc được sở, ngành 

tỉnh tặng Giấy khen. 
 +2  

2. Đảm bảo các điều kiện về ATTP 70   

a) Đảm bảo về cơ sở, trang thiết bị 15   

- Có địa điểm không bị ảnh hưởng bởi động vật, côn trùng, vi 

sinh vật gây hại hay các nguồn ô nhiễm khác; 

2 
  

- Có diện tích phù hợp với công năng sản xuất thiết kế của cơ sở; 2   
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TIÊU CHUẨN THI ĐUA 
ĐIỂM 

Chuẩn Thưởng Trừ 

- Có kho nguyên liệu và thành phẩm; khu sản xuất, sơ chế, chế 

biến, khu đóng gói; khu vực vệ sinh, khu thay đồ bảo hộ lao 

động và các khu vực phụ trợ liên quan được thiết kế tách biệt; 

5 

  

- Có nhà vệ sinh, số lượng ít nhất phải có 01 nhà vệ sinh cho 25 người; 2   

* Nếu có bảng chỉ dẫn “rửa tay sau khi đi vệ sinh” để ở vị trí dễ 

nhìn tại khu vực nhà vệ sinh. 

 
+0,5  

- Có phòng thay đồ bảo hộ lao động trước và sau khi làm việc; 2   

- Có khu vực rửa tay, trang bị đầy đủ các phương tiện rửa, khử 

trùng tay. 

2 
  

b) Đảm bảo về kiến thức, sức khỏe đối với chủ cơ sở và người 

trực tiếp sản xuất 
5 

  

+ Có giấy xác nhận kiến thức về ATTP; 2,5   

+ Có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để sản xuất thực phẩm. 2,5   

c) Đảm bảo vệ sinh trong sản xuất, chế biến 25   

- Bố trí quy trình sản xuất thực phẩm theo nguyên tắc một chiều 

từ nguyên liệu đầu vào cho đến sản phẩm cuối cùng; 

7 
  

- Có đủ dụng cụ sản xuất, chế biến, bảo quản thực phẩm, được 

làm bằng vật liệu không gây ô nhiễm thực phẩm; 

7 
  

- Đảm bảo nguyên liệu, phụ gia sử dụng sản xuất có nguồn gốc, 

xuất xứ rõ ràng; 

7 
  

- Trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động;  2   

- Có đủ trang thiết bị phòng chống ruồi, gián, côn trùng, động 

vật gây hại. 

2 
  

d) Đảm bảo về bảo quản thực phẩm 10   

- Nguyên liệu, bao bì, thành phẩm được bảo quản trong khu vực 

chứa đựng, kho riêng, diện tích đủ rộng, thiết kế phù hợp với 

yêu cầu bảo quản; 

3 

  

- Khu vực chứa đựng, kho bảo quản có đầy đủ bảng tên, nội 

quy, quy trình, chế độ vệ sinh; 

3 
  

* Có sổ sách theo dõi nhiệt độ, độ ẩm và các điều kiện khác đối với 

nguyên liệu, thành phẩm thực phẩm có yêu cầu bảo quản đặc biệt. 

 
+0,5  

- Có đầy đủ giá, kệ bảo quản nguyên liệu, sản phẩm thành phẩm; 4   

* Nếu đảm bảo kê, để nguyên liệu, thành phẩm ở vị trí tối thiểu 

cách nền 20cm, cách tường 30 cm, cách trần 50cm; 

 
+0,5  

đ) Đảm bảo về hồ sơ nguồn gốc nguyên liệu 5   

- Có thực hiện số sách ghi chép theo hướng dẫn (nguyên liệu 

đầu vào, thành phẩm); 
3   

- Có dụng cụ lưu mẫu và bảo quản mẫu. 2   

e) Đảm bảo tốt việc xử lý chất thải, rác thải 10   

- Có đủ dụng cụ chứa đựng chất thải, rác thải và bảo đảm phải 

kín, có nắp đậy;  
3   

- Chất thải, rác thải phải được thu dọn, xử lý hàng ngày theo 3   
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TIÊU CHUẨN THI ĐUA 
ĐIỂM 

Chuẩn Thưởng Trừ 

quy định;  

- Nước thải được thu gom trong hệ thống kín, bảo đảm không 

gây ô nhiễm môi trường. 
4   

3. Thực hiện công bố, ghi nhãn, quảng cáo sản phẩm 15   

a) Thực hiện công bố sản phẩm đúng quy định 5   

- Nếu sản phẩm công bố hết hiệu lực;    -3 

- Nếu sản phẩm không có giấy công bố.   -5 

b) Thực hiện ghi nhãn sản phẩm đầy đủ, đúng quy định 5   

- Nếu sản phẩm ghi nhãn sai quy định;   -5 

- Nếu sản phẩm ghi nhãn không đầy đủ.   -2 

c) Thực hiện tốt quảng cáo sản phẩm 5   

- Nếu không có giấy xác nhận nội dung quảng cáo.   -2 

4. Về công tác kiểm tra 15   

a) Đơn vị tự kiểm tra về: 5   

- Có xét nghiệm nguồn nước sử dụng sản xuất, vệ sinh trang 

thiết bị, dụng cụ đạt chất lượng theo quy định; 
2   

- Kiểm tra định kỳ chất lượng sản phẩm theo quy định. 3   

* Nếu thực hiện kiểm tra định kỳ chất lượng nguồn nước 06 

tháng/lần đạt yêu cầu; 

 
+0,5  

* Không kiểm nghiệm (nguồn nước sản xuất/sản phẩm).    -5 

b) Kiểm tra nhà nước về ATTP đối với thực phẩm nhập khẩu, 

nếu có giấy xác nhận của cơ quan chức năng. 
5   

c) Lấy mẫu kiểm nghiệm của cơ quan chức năng, nếu kết quả 

thực phẩm đạt chất lượng. 
5   

                                           TỒNG CỘNG 100 +4  

 

III. ĐỐI VỚI CƠ SỞ DỊCH VỤ, BẾP ĂN TẬP THỂ 

 

TIÊU CHUẨN THI ĐUA 
ĐIỂM 

Chuẩn Thưởng Trừ 

1. Đảm bảo về điều kiện vệ sinh cơ sở 10   

- Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất;  4   

- Đảm bảo trang thiết bị, dụng cụ; 2   

- Đảm bảo vệ sinh cá nhân: khám sức khỏe, xác nhận kiến thức 

ATTP, thực hành tốt vệ sinh cá nhân; 
2   

- Bảo quản tốt nguyên liệu và thực phẩm. 2   

2. Đảm bảo về thiết kế 10   

- Có khu sơ chế nguyên liệu thực phẩm, khu chế biến nấu nướng; 3   

- Có khu bảo quản thức ăn; khu ăn uống;  3   

- Có kho nguyên liệu thực phẩm, kho lưu trữ bảo quản thực 

phẩm bao gói sẵn riêng biệt;  

2 
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TIÊU CHUẨN THI ĐUA 
ĐIỂM 

Chuẩn Thưởng Trừ 

- Khu vực rửa tay và nhà vệ sinh cách biệt 2   

3. Đảm bảo vệ sinh trong chế biến 20   

- Nơi chế biến thức ăn phải được thiết kế theo nguyên tắc một chiều; 2   

- Có đủ dụng cụ chế biến, bảo quản và sử dụng riêng đối với 

thực phẩm tươi sống và thực phẩm đã qua chế biến;  
2   

- Có đủ dụng cụ chia, gắp, chứa đựng thức ăn, dụng cụ ăn uống 

bảo đảm sạch sẽ; 
2   

- Trang bị găng tay sạch sử dụng một lần khi tiếp xúc trực tiếp 

với thức ăn;  
2   

- Có đủ trang thiết bị phòng chống ruồi, dán, côn trùng và động 

vật gây bệnh; thực hiện chế độ vệ sinh hàng ngày; 

2 

 
  

- Đảm bảo nguyên liệu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; 2   

- Đơn vị có xét nghiệm nguồn nước để chế biến, nước sinh hoạt 

định kỳ 06 tháng/01 lần đạt yêu cầu; 
8   

- Xét nghiệm ngẩu nhiên mẫu thức ăn:    

+ Đạt yêu cầu;  +2  

+ Không đạt yêu cầu.   -3 

4. Đảm bảo vệ sinh nơi ăn uống 15   

- Khu vực ăn uống phải thoáng mát, có đủ bàn ghế và thường 

xuyên phải bảo đảm sạch sẽ; 
4   

- Có đủ trang thiết bị phòng chống ruồi, dán, côn trùng và động 

vật gây bệnh; 
3   

- Có bồn rửa tay, số lượng ít nhất phải có 01 bồn rửa tay cho 50 

người ăn; 
3   

- Có nhà vệ sinh, số lượng ít nhất phải có 01 nhà vệ sinh cho 25 

người ăn. 
5   

5. Đảm bảo vệ sinh trong bảo quản 15   

- Khu trưng bày, bảo quản thức ăn ngay, thực phẩm chín phải 

bảo đảm vệ sinh;  
4   

- Thức ăn ngay, thực phẩm chín phải bày trên bàn hoặc giá cao 

cách mặt đất ít nhất 60cm, có dụng cụ che đậy; 
5   

- Có đủ trang bị và các vật dụng khác để phòng, chống bụi bẩn, 

ruồi, dán và côn trùng gây bệnh;  
3   

- Có đủ dụng cụ bảo đảm vệ sinh để kẹp, gắp, xúc thức ăn. 3   

6. Đảm bảo tốt việc xử lý chất thải, rác thải theo quy định 10   

- Có đủ dụng cụ chứa đựng chất thải, rác thải và bảo đảm phải 

kín, có nắp đậy;  
3   

- Chất thải, rác thải phải được thu dọn, xử lý hàng ngày theo quy định;  3   

- Nước thải được thu gom trong hệ thống kín, bảo đảm không 

gây ô nhiễm môi trường.  
4   

7. Trách nhiệm của cơ sở dịch vụ ăn uống 10   

- Được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, 5   
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TIÊU CHUẨN THI ĐUA 
ĐIỂM 

Chuẩn Thưởng Trừ 

hoặc cam kết đảm bảo ATTP với cơ quan y tế theo quy định 

hiện hành 

- Có kế hoạch giám sát định kỳ tại bếp ăn và ghi chép đầy đủ. 5   

8. Đảm bảo đầy đủ sổ sách ghi chép 10   

- Có đầy đủ sổ sách ghi chép thực hiện chế độ kiểm thực 3 bước 

theo hướng dẫn của Bộ Y tế (nguyên liệu đầu vào, quá trình chế 

biến, thực phẩm lưu); 

4   

 - Có đủ dụng cụ lưu mẫu thức ăn, tủ bảo quản mẫu thức ăn lưu 

riêng biệt; 
4   

-  Bảo đảm chế độ lưu mẫu thực phẩm tại cơ sở ít nhất là 24 giờ, 

kể từ khi thức ăn được chế biến xong. 
2   

                                           TỒNG CỘNG 100 +2  

 

 


