Thc hin Ch th 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 ca Th tng Chính ph v tng cng trách nhim qun lý nhà nc v
an toàn thc phm; các k hoch và ý kin ch o ca UBND qun Hi Châu, công tác hng dn kp thi, thng
xuyên ca ngành y t qun, Ban Ch o liên ngành V sinh an toàn thc phm phng Thun Phc (vit tt là Ban
Ch o) tp trung làm tt công tác thu hi mung không rãnh ti các c s kinh doanh dch v n ung nh l, các
quán n ng ph, nhóm tr gia ình trên a bàn phng, góp phn bo m tt VSATTP trong thi gian qua.

Hình nh: mung thu c t chng trình
Trc ht, Ban Ch o phng xác nh công tác quán trit ch trng, tuyên truyn, vn ng nhân dân, mà trc ht là
các ch c s nm bt, hiu bit và làm cn c thc hin. Theo ó, trong nm 2018 và 2019, phng phi hp Phòng Y
t, Phòng Kinh t qun Hi Châu t chc 03 hi ngh tuyên truyn v công tác bo m VSATTP, v ph bin Ngh nh
s 115/N-CP ngày 12/11/2018 ca Chính ph quy nh x pht vi phm hành chính v công tác VSATTP
cho các c s kinh doanh dch v n ung, nhóm tr gia ình, ng thi phát biu mu ký cam kt thc hin bo m
VSATTP cho các ch c s thc hin. c bit nhn mnh vic tuyên truyn, vn ng các c s kinh doanh, quán n nh
l thc hin s dng mung không rãnh nhm ngn chn ng c thc phm và tin hành giám sát, kim tra thu hi
mung có rãnh; nêu rõ li ích ca vic s dng mung không rãnh là trn, d dàng ra sch, không b dính bám
thc n tha, du m hay nc ra chén nhm m bo v sinh cho khách hàng… Riêng nm 2018, ti hi ngh tuyên
truyn, Ban ch o phng ã cp phát, h tr 1.000 cái mung inox không rãnh và 150 tp d cho 100 c s kinh
doanh thc phm.

Hình nh: mung thu c t chng trình
Sau mt thi gian trin khai tuyên truyn, quán trit và nhc nh, Ban ch o ã phân công các thành viên ph
trách các t tin hnh kim tra, thu hi ti các quán n ng ph, các nhóm tr gia ình theo a bàn cm dân
c…(gm 5 t kim tra, mi t t 2-3 ngi). Bc u công tác thu hi mung có rãnh gp nhiu khó khn, mt s c s kinh
doanh nh l cho rng mung có rãnh nhng ra sch s vn m bo v sinh, cho rng vic thu hi gây lãng phí...;
mt s ch c s t thái không hp tác; mt s thay i mung c nhng khi mua sm mung mi vn có rãnh. Tuy
nhiên, phng châm ca Ban ch o là kiên trì nhng kiên quyt, va tuyên truyn, gii thích, thuyt phc, nhng i
vi các ch c s nhc nh hai, ba ln không chp hành thì oàn lp biên bn, yêu cu cam kt thay i toàn b
mung có rãnh, k c các loi vá múc thc phm thành mung, vá không rãnh; ng thi nhc nh, thu hi mt s
chén, da nha ã s dng lâu ngày... Toàn b mung có rãnh c các t kim tra ca phng thu hi, tp trung v
phng kim m, báo cáo UBND qun trc khi tiêu hy theo quy nh. mt
V kt qu c th, n cui nm 2018 phng ã thu hi 1.338 mung có rãnh; 8 tháng u nm 2019, Ban Ch o
LNVSATTP phng ã kim tra 472 lt/198 c s kinh doanh dch v n ung và thu hi 2.756 mung có rãnh.
Nh làm tt công tác tuyên truyn, vn ng, kim tra, giám sát vic s dng mung không rãnh ã góp phn
quan trng nâng cao nhn thc ca ngi dân v vic m bo VSATTP trong kinh doanh, nht là các dch v n
ung, các bp n tp th. n nay trên a bàn phng có 198/198 c s kinh doanh dch v n ung ã trang b y
mung không rãnh và không xy ra tình trng ng c thc phm.

Hình nh: mung thu c t chng trình
Trong thi gian n, a phng tip tc quan tâm ch o, thc hin thng xuyên công tác tuyên truyn, nhc nh gn vi
kim tra giám sát, x lý vi phm theo quy nh các ch c s kinh doanh dch v n ung, các nhóm tr gia ình
trên a bàn thc hin tt ch trng ca qun, phng v s dng mung không rãnh./.
Hunh Th Thu

