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Phú Thọ, ngày      tháng  3  năm 2022 
 

 

KẾ HOẠCH 

Bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ Bảng thi đấu vòng loại  

môn Bóng đá nam SEA Games 31 tổ chức tại tỉnh Phú Thọ 

 
 

 Thực hiện Kế hoạch số 286/KH-ATTP ngày 21/02/2022 của Cục An toàn thực 

phẩm - Bộ Y tế về đảm bảo an toàn thực phẩm phục Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần 

thứ 31 năm 2022 tại Việt Nam (SEA Games 31), Kế hoạch số 504/KH-SYT ngày 

23/02/2022 của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về  đảm bảo công tác y tế, phòng chống dịch 

COVID-19 và ATVSTP phục vụ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 

(SEA Games 31), Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm xây dựng Kế hoạch bảo 

đảm an toàn thực phẩm (ATTP) phục vụ Bảng thi đấu vòng loại môn Bóng đá 

nam SEA Games 31 tổ chức tại tỉnh Phú Thọ, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Kiểm soát hiệu quả công tác bảo đảm ATTP, không để xảy ra các vụ ngộ 

độc thực phẩm, sự cố về ATTP ảnh hưởng tới sức khỏe các đại biểu tham dự 

SEA Games 31 tại tỉnh Phú Thọ và người dân. 

2. Yêu cầu 

- Bảo đảm ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm cho các đồng chí lãnh 

đạo của tỉnh và Trung ương, các đại biểu khách mời tham dự Đại hội, Phóng viên, 

cán bộ nhân viên tham gia phục vụ đại hội và các vận động viên tham dự SEA 

Games 31 kể cả trước, trong thời gian diễn ra đại hội. 

- Kiểm tra, giám sát, kiểm soát công tác bảo đảm ATTP các khách sạn, nhà 

hàng phục vụ SEA Game 31, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường 

phố liên quan tới khu vực luyện tập và thi đấu của các đội bóng. 

- Các khách sạn, nhà hàng phải thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm thực 3 

bước và chế độ lưu mẫu thức ăn theo quy định và các khâu phục vụ theo hướng dẫn 

của ngành y tế. 

II. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN  

1. Địa điểm:  

- Tất cả các khách sạn, nhà hàng phục vụ SEA Games 31 trên địa bàn tỉnh 

Phú Thọ (danh sách cụ thể do Ban tổ chức Đại hội thông báo sau). 

- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố xung quanh 

khu vực thi đấu, khu vực tập luyện của các đội tuyển, bao gồm các phường: Thọ 



 

Sơn, Tiên Cát, Vân Phú  (TP. Việt Trì);  Thị trấn Hùng Sơn (huyện Lâm Thao); 

Thị trấn Phong Châu (huyện Phù Ninh); Thị trấn Hưng Hóa (huyện Tam Nông).  

2. Thời gian: Dự kiến từ ngày 06/5 đến hết ngày 24/5/2022 (Thời gian, 

địa điểm các đội bóng luyện tập và thi đấu tại tỉnh Phú Thọ Ban tổ chức Đại hội 

thông báo sau). 

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ  

1. Xây dựng Kế hoạch bảo đảm ATTP phục vụ bảng thi đấu vòng loại 

môn Bóng đá nam SEA Games 31 tổ chức tại tỉnh Phú Thọ và Phương án xử trí 

khi xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm (NĐTP) và bệnh truyền qua thực phẩm (Phụ 

lục 1). 

2. Thành lập 02 Tổ thường trực kiểm tra, giám sát bảo đảm ATTP (3 - 4 

người/tổ) của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Phụ lục 2) và 04 Tổ của 

thành phố Việt Trì, huyện Lâm Thao, Phù Ninh, Tam Nông (01 Tổ/huyện) cùng 

phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ cần thiết (Test nhanh ATVSTP; bộ dụng cụ 

lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu: Dao, kéo, túi khép mí, cốc đong, bút dạ, 

phích lạnh, găng tay, khẩu trang y tế…các biểu mẫu điều tra vụ NĐTP) để triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ từ Mục 3 đến Mục 8 trong Phần III. 

3. Tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn công tác bảo đảm ATTP cho các 

chủ cơ sở và nhân viên trực tiếp phục vụ ăn uống của các khách sạn, nhà 

hàng...nơi ăn nghỉ của các đại biểu, khách mời, vận động viên tham gia Đại hội 

và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố xung quanh khu 

vực các đội bóng tập luyện và thi đấu. 

4. Thực hiện ký cam kết bảo đảm ATTP (Phụ lục 3) giữa các khách sạn, 

nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố đối với cơ quan 

y tế được phân công nhiệm vụ bảo đảm ATTP phục vụ đại hội của địa phương.  

5. Tổ chức kiểm tra, giám sát bảo đảm ATTP các khách sạn, nhà hàng phục 

vụ đại hội, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố nơi các đội 

bóng tập luyện và thi đấu, nội dung kiểm tra giám sát gồm: 

- Kiểm tra điều kiện bảo đảm ATTP của cơ sở: Điều kiện vệ sinh cơ sở vật 

chất; điều kiện vệ sinh trang thiết bị dụng cụ chế biến, ăn uống; điều kiện vệ sinh 

của nhân viên phục vụ (kiến thức, thực hành về ATTP; điều kiện sức khỏe; thực 

hành vệ sinh cá nhân khi chế biến thực phẩm, phục vụ ăn uống...); nguồn gốc xuất 

xứ nguyên liệu thực phẩm, thực phẩm, phụ gia thực phẩm... 

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức 

ăn và việc thực hiện quy phạm vệ sinh trong quá trình sơ chế, chế biến, nấu nướng, 

ăn uống tại các khách sạn, nhà hàng dịch vụ ăn uống phục vụ các vận động viên, 

đại biểu khách mời trong suốt thời gian diễn ra SEA Games 31. 

- Thực hiện kiểm nghiệm nhanh mẫu thực phẩm bằng bộ test nhanh ATTP, 

Thiết bị kiểm nghiệm nhanh vi sinh trong thực phẩm. 

6. Bố trí cán bộ thường trực tại các khách sạn, nhà hàng; các điểm luyện tập, 

thi đấu (trong thời gian luyện tập, thi đấu của các đội bóng). 



 

7. Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, phương tiện...sẵn sàng triển khai 

thực hiện công tác điều tra, xử lý nếu xảy ra vụ NĐTP, sự cố về ATTP theo 

Phương án xử trí khi xảy ra ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm. 

8. Thực hiện chế độ báo cáo tình hình bảo đảm ATTP phục vụ đại hội theo 

quy định của  Sở Y tế, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế; trong thời gian diễn ra 

bảng thi đấu vòng loại môn Bóng đá nam SEA Games 31 tổ chức tại tỉnh Phú Thọ 

hàng ngày báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động vào hồi 15giờ gửi về Sở Y tế, Cục 

An toàn thực phẩm. Trường hợp xảy ra ngộ độc thực phẩm hàng loạt phải khẩn 

trương báo cáo ngay về Sở Y tế, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan kịp 

thời điều tra, xác minh nguyên nhân và xử trí theo quy định. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm  

- Xây dựng Kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ bảng thi đấu 

vòng loại môn Bóng đá nam SEA Games 31 tổ chức tại tỉnh Phú Thọ và Phương 

án xử trí ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm. 

- Thành lập 02 Tổ thường trực kiểm tra, giám sát bảo đảm ATTP, điều tra, 

xử trí NĐTP phục vụ Bảng thi đấu vòng loại môn Bóng đá nam SEA Games 31. 

- Chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị, phương tiện...để triển khai thực 

hiện phương án xử trí khi xảy ra ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm. 

- Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung kế hoạch này đối với 

các khách sạn, nhà hàng...là nơi ăn nghỉ của các đại biểu, khách mời, vận động viên 

tham gia Bảng thi đấu vòng loại môn Bóng đá nam SEA Games 31 trên địa bàn 

thành phố Việt Trì trước, trong thời gian diễn ra Đại hội, bao gồm: 

+ Kiểm tra, giám sát bảo đảm ATTP các khách sạn, nhà hàng kinh doanh 

dịch vụ ăn uống ...  

+ Tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn công tác bảo đảm ATTP cho chủ và 

nhân viên trực tiếp phục vụ ăn uống của các khách sạn, nhà hàng... 

+ Ký cam kết bảo đảm ATTP với chủ khách sạn, nhà hàng (Phụ lục 3). 

+ Bố trí cán bộ thường trực tại các khách sạn, nhà hàng để giám sát việc thực 

hiện chế độ kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn, giám sát ngộ độc thực phẩm. 

 + Kiểm nghiệm nhanh mẫu thực phẩm bằng bộ test nhanh ATTP, thiết bị 

kiểm nghiệm nhanh vi sinh trong thực phẩm. 

- Thực hiện chế độ báo cáo tình hình bảo đảm ATTP phục vụ đại hội theo 

quy định, yêu cầu của gửi Sở Y tế, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế. 

- Kiểm tra việc triển khai công tác bảo đảm ATTP tại các địa phương có địa 

điểm luyện tập, thi đấu trước, trong thời gian diễn ra Đại hội. 

2. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố Việt Trì, các huyện: Lâm 

Thao, Phù Ninh và Tam Nông  



 

- Xây dựng, ban hành kế hoạch hoặc tham mưu UBND ban hành kế hoạch 

triển khai thực hiện các nội dung kế hoạch này trên địa bàn huyện, thành phố 

khu vực các đội bóng luyện tập và thi đấu. 

- Thành lập 01 Tổ thường trực, kiểm tra, giám sát bảo đảm ATTP. 

- Triển khai các nội dung, nhiệm vụ bảo đảm ATTP theo kế hoạch này đối 

với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố...xung quanh khu 

vực tập luyện và thi đấu của các đội bóng trước, trong thời gian diễn ra Đại hội 

trên địa bàn huyện, thành phố (Thời gian, địa điểm luyện tập và thi đấu của các 

đội bóng theo thông báo của Ban tổ chức Đại hội), gồm: 

+ Kiểm tra, giám sát bảo đảm ATTP các các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn 

uống, thức ăn đường phố... 

+ Tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn công tác bảo đảm ATTP cho chủ cơ 

sở và nhân viên trực tiếp phục vụ ăn uống của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn 

uống, thức ăn đường phố... 

+ Ký cam kết bảo đảm ATTP giữa Phòng Y tế/Trung tâm Y tế với chủ cơ 

sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố... 

+ Kiểm nghiệm nhanh mẫu thực phẩm bằng bộ test nhanh ATTP. 

- Trung tâm Y tế chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị, phương 

tiện...nhanh chóng triển khai thực hiện phương án xử trí khi xảy ra ngộ độc thực 

phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm.  

- Báo cáo tình hình bảo đảm ATTP phục vụ đại hội gửi Chi cục An toàn vệ 

sinh thực phẩm, Sở Y tế;  trong thời gian diễn ra đại hội tại tỉnh Phú Thọ báo cáo 

hoạt động về ATTP trước 15 giờ hàng ngày về Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 

để tổng hợp báo cáo Sở Y tế và Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế. Trường hợp xảy 

ra NĐTP hàng loạt phải khẩn trương báo cáo ngay về Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ 

sinh thực phẩm; đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời điều tra, xác 

minh nguyên nhân và xử trí theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch bảo đảm ATTP phục vụ bảng thi đấu vòng loại môn 

Bóng đá nam SEA Games 31 tổ chức tại tỉnh Phú Thọ, đề nghị các đơn vị tổ 

chức triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Cục ATTP-BYT: để b/c; 

- Sở Y tế Phú Thọ: để b/c; 

- TTKSBT, BVĐK tỉnh, BVXD Việt Trì, 

BVSản Nhi: để p/h; 

- PYT, TTYT Việt Trì, Lâm Thao, Tam 

Nông, Phù Ninh: để th/h; 

- CCTr, PCCTr: để c/đ; 

- Các phòng C.cục: để th/h; 
- Lưu: VT, NV. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Chanh 
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