
TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM CÔNG TÁC AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI XÃ, THỊ TRẤN 

(Kèm Văn bản số                                 /UBND-YT  ngày         /11/2022 của UBND huyện Mỹ Lộc) 

TT Tiêu chí 
Hướng dẫn đánh giá, chấm điểm Điểm 

chuẩn 

điểm 

chấm Tài liệu minh chứng Chấm điểm 

I Công tác chỉ đạo, điều hành 16  

1 

Ban hành văn ban chỉ đạo, 

hướng dẫn, kế hoạch triển khai 

theo yêu cầu của UBND huyện, 

Phòng Y tế, Phòng Công 

thương, Phòng Nông nghiệp & 

PTNT, Trung tâm Y tế huyện 

Liệt kê số, ngày ban hành, trích yếu các văn bản 

của các cơ quan 

- Ban hành đầy đủ:05 điểm 

- Thiếu 01 văn bản chỉ đạo/ hướng dẫn/ 

kế hoạch trừ 0,5 điểm (trừ không quá 5 

điểm) 

5 

 

2 

Hoạt động của Ban chỉ đạo Liên 

ngành ATTP (BCĐ) xã, thị trấn 

(cấp xã) 

- Quyết định thành lập hoặc kiện toàn theo quy 

định hiện hành 

- BCĐ: có quy chế làm việc; có phân công 

chức năng nhiệm vụ của từng thành viên BCĐ; 

duy trì thường xuyên chế độ họp BCĐ cấp xã 

tối thiểu 6 tháng/lần; Kết luận của Trưởng BCĐ 

sau mỗi cuộc họp 

- Thực hiện đầy đủ : 04 điểm 

- Thiếu 01 văn bản /hoạt động trừ 01 

điểm (trừ không quá 4 điểm) 

4 

 

3 Công tác báo cáo 

- Liệt kê số, ngày ban hành các báo cáo Công 

tác an toàn thực phẩm (báo cáo đợt cao điểm, 

quý, 6 tháng, năm) 

- Các văn bản yêu cầu báo cáo đột xuất; Liệt kê 

các báo cáo đột xuất theo yêu cầu tại văn bản 

tương ứng 

- Báo cáo đầy đủ, đúng thời gian quy 

định: 04 điểm 

- Chậm 01 lần báo cáo: trừ 0,5 điểm 

- Thiếu 01 lần báo cáo: trừ 01 điểm 

(trừ không quá 4 điểm) 

4 

 

4 

Triển khai công tác thực hiện 

thủ tục hành chính về ATTP 

theo phân cấp 

Hồ sơ thực hiện các thủ tục hành chính, kết quả 

của thủ tục hành chính (bản cam kết..) 

Thực hiện đúng theo phân cấp, đúng 

thời gian quy định: 

- Đạt 80-100%: 03 điểm 

- Đạt 60-<80%: 02 điểm 

- Đạt 40-<60: 01 điểm 

- Đạt < 40 : 0 điểm 

 

 

3 

 



II Công tác thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm 25  

5 

Tổ chức Lễ phát động/Hội nghị 

triển khai trong dịp cao điểm tại 

cấp xã 

Kế hoạch triển khai, công văn (giấy mời) và kết 

luận của Trưởng BCĐ bằng văn bản 

- Tết Nguyên đán: 02 điểm 

- Tháng hành động: 02 điểm 

- Tết Trung thu: 02 điểm 

6 

 

6 
Đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho 

cán bộ làm công tác ATTP 

Kế hoạch (QĐ) cử cán bộ tham gia đào tạo, tập 

huấn (Đối tượng BCĐ cấp xã, công chức làm 

lĩnh vực ATTP cấp xã) 

- Tham gia các lớp  tập huấn do tỉnh tổ 

chức: 02 điểm (không đủ thành phần 

theo giấy mời : 1 điểm) 

- Tham gia các cuộc họp, tập huấn của 

huyện tổ chức: (Đủ thành phần: 3 điểm, 

thiếu: 2 điểm, không dự: 0 điểm) 

5 

 

7 

Phổ biến, tuyên truyền pháp luật 

về đảm bảo an toàn thực phẩm 

đối với các tổ chức, cá nhân sản 

xuất, kinh doanh, chế biến thực 

phẩm, người tiêu dùng. 

- Công văn, kế hoạch tổ chức lớp, tài liệu ấn 

phẩm phát hành để chứng minh cho công việc 

đã triển khai 

- Tổ chức lớp tập huấn, nói chuyện 

chuyên đề, hội thảo…: 03 điểm  

- Phát thanh, truyền thanh: 02 điểm 

- Băng ron, tờ rơi, poster..: 02 điểm 

- Phối hợp với các hội, đoàn thể, ban, 

ngành..: 02 điểm 

9 

 

8 

Biểu dương, giới thiệu các cơ sở 

thực hiện tốt các quy định về 

ATTP. 

Công khai các cơ sở vi phạm về 

ATTP 

Tài liệu chứng minh: các hình thức công khai 

- Cơ sở được biểu dương, giới thiệu: 2 

điểm 

- Cơ sở vi phạm: 03 điểm 

5 

 

III Công tác quản lý cơ sở và giám sát mối nguy thực phẩm 29  

9 

Công tác thống kê các cơ sở sản 

xuất, chế biến, kinh doanh thực 

phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn 

đường phố, căng tin, bếp ăn tập 

thể .. do cấp xã quản lý 

Sổ/danh sách cơ sở thuộc lĩnh vực quản lý (tên, 

địa chỉ, có/không có ĐKKD, loại hình sản xuất, 

kinh doanh, thuộc ngành nào quản lý…) 

- Có sổ theo dõi các cơ sở quản lý trên 

địa bàn đầy đủ danh sách các cơ sở 

ATTP thuộc lĩnh vực quản lý: 

+ Đầy đủ các loại hình: 08 điểm 

+ Không đầy đủ: 04 điểm 

+ Không có: 0 điểm 

8 

 

10 

Tỷ lệ % các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm, dịch vụ ăn 

uống… thuộc đối tượng phải 

cấp giấy chứng nhận đủ điều 

Danh sách các cơ sở được cấp giấy chứng 

nhận, bản cam kết trên tổng số cơ sở thuộc đối 

tượng phải cấp giấy chứng nhận, bản cam kết 

- Đạt 80-100%: 03 điểm 

- Đạt 60-<80%: 02 điểm 

- Đạt 40-<60: 01 điểm 

- Đạt < 40 : 0 điểm 

3 

 



kiện ATTP, bản cam kết theo 

quy định 

11 
Chuỗi cung cấp, mô hình sản 

xuất thực phẩm an toàn 

- Danh sách các chuỗi đã được xác nhận sản 

phẩm an toàn đã triển khai hoặc phối hợp thực 

hiện (tên chuỗi, tên các tác nhân tham gia 

chuỗi, địa điểm triển khai, thời gian triển 

khai…) 

- Mô hình sản xuất an toàn được chứng nhận 

- Có chuỗi cung cấp: 02 điểm 

- Có đủ các mô hình trên các lĩnh vực 

sản xuất trồng trọt, chăn nuôi đạt trên 

10% số cơ sở: 03 điểm (dưới 10% đạt 

01 điểm) 

5 

 

12 
Công tác quảng bá, xúc tiến 

thương mại tiêu thụ sản phẩm 

Kế hoạch triển khai các hoạt động, tài liệu 

chứng minh 

- Có: 3 điểm 

- Không có: 0 điểm 
3 

 

13 Quản lý ngộ độc thực phẩm 
Có sổ sách theo dõi công tác Quản lý ngộ độc 

thực phẩm, ghi chép đầy đủ, rõ ràng 

- Có sổ theo dõi công tác Quản lý ngộ 

độc thực phẩm: 01 điểm 

- Báo cáo đủ các vụ NĐTP: 01 điểm 

- Không xảy ra vụ NĐTP/năm: 02 điểm 

(Tỷ lệ NĐTP < 7/1000.000 dân: 01 

điểm) 

4 

 

14 
Giám sát mối nguy mất an toàn 

thực phẩm chủ động 

- Kế hoạch triển khai 

- Báo cáo kết quả, số liệu xét nghiệm  

(thể hiện tại sổ sách, báo cáo) 

- Tham gia đầy đủ các chương trình 

giám sát với cơ quan tuyến tỉnh: 02 

điểm 

- Tự giám sát: 03 điểm 

- Giám sát các sự kiện: 01 điểm 

6 

 

IV Công tác thanh, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm 21  

15 

Thực hiện kiểm tra định kỳ các 

cơ sở sản xuất chế biến, kinh 

doanh thực phẩm… 

- Kế hoạch kiểm tra định kỳ được phê duyệt; 

- Danh sách các cơ sở được kiểm tra; 

- Biên bản kiểm tra; 

- Báo cáo kết quả kiểm ta. 

- Đạt 100%: 05 điểm 

- Đạt 90-<100%: 04 điểm 

- Đạt 80-<90%: 03 điểm 

- Đạt 70-<80: 02 điểm 

- Đạt <70%: 01 điểm 

5 

 

16 

Thực hiện kiểm tra đột xuất các 

cơ sở sản xuất chế biến, kinh 

doanh thực phẩm… 

- Quyết định kiểm tra đột xuất 

- Biên bản kiểm tra 

- Báo cáo kết quả kiểm tra 

- Có : 3 điểm (không đúng quy trình: 0 

điểm) 
3 

 

17 
Thực hiện xét nghiệm khi thực 

hiện công tác thanh tra, kiểm tra 

- Báo cáo kết quả, số liệu xét nghiệm (thể hiện 

tại sổ sách, báo cáo) 

- Có: 3 điểm 

- Không: 0 điểm 
3 

 



18 Công tác xử lý vi phạm 

- Quyết định, báo cáo… 

- Người ra QĐ xử phạt đúng thẩm quyền 

- Biên bản vi phạm hành chính 

- Xử đúng các lỗi 

- Đạt 100%: 10 điểm 

- Đạt 90-<100%: 8 điểm 

- Đạt 80-<90%: 6 điểm 

- Đạt 70-<80: 4 điểm 

- Đạt <70%: 2 điểm 

10 

 

V  Các công tác khác 4  

 

19 

Quản lý trang thiết bị, hóa chất 

cho hoạt động ATTP (nếu có) 

- Sổ sách các trang thiết bị cơ bản (máy tính, 

thiết bị lấy mẫu, vận chuyển mẫu, các test kiểm 

tra nhanh..) 

- Thực tế sử dụng trang thiết bị, hóa chất đúng 

mục đích 

- Đầy đủ, đúng mục đích: 04 điểm 

- Không đầy đủ: 02 điểm 

- Không có: 0 điểm 

4 

 

 Tổng cộng   95  

ĐIỂM THƯỞNG (điểm) 

TT Tiêu chí 
Hướng dẫn đánh giá, chấm điểm Điểm 

chuẩn 

Ghi 

chú 
Tài liệu chứng minh Chấm điểm 

1 
Đầu tư kinh phí cho công tác 

ATTP 

Có kế hoạch và dự toán cho ATTP (được phê 

duyệt và thực hiện) 

- Từ 5 triệu trở lên: 02 điểm 

- < 5 triệu: 01 điểm 
2  

2 Sử dụng kinh phí xử phạt Hồ sơ chứng minh 
- Có: 02 điểm 

- Không: 0 điểm 
2  

3 
Khen thưởng về công tác ATTP 

(từ cấp huyện trở lên) 
Hồ sơ chứng minh 

- Có: 01 điểm 

- Không: 0 điểm 
1  

 Tổng cộng   5  

 

* Phân loại: 

- Mức A: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (từ 90 - 100 đ) 

- Mức B: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (từ 70 - < 90 đ) 

- Mức C: Hoàn thành nhiệm vụ (từ 50 - < 70 đ)  

- Mức D: Không hoàn thành nhiệm vụ ( < 50 đ) 

* Xếp loại theo tổng số điểm đạt:............... 

* Ghi chú: Điểm thưởng để xem xét xếp hạng 



 


