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thực phẩm kinh doanh thức ăn đường phố”
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Với vai trò Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Chi Cục trưởng
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Đảng bộ Sở Y tế Bình Thuận. Xuất phát
từ thực tiễn và tầm quan trọng của công tác bảo vệ an toàn thực phẩm đối với loại
hình kinh doanh thức ăn đường phố, đồng chí Nguyễn Văn Thành đã lãnh đạo đơn

vị triển khai mô hình điểm về “Đảm bảo an toàn thực phẩm kinh doanh thức ăn
đường phố trên tuyến đường Lý Thái Tổ, xã Tân Tiến, thị xã Lagi, tỉnh Bình
Thuận”.

Hiện nay trên địa bàn xã Tân Tiến, tổng số cơ sở kinh doanh thức ăn đường
phố (TAĐP) trước và sau khi triển khai mô hình: 44 cơ sở. Việc thực hiện mô hình
được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Viện Pasteur Nha Trang và sự phối hợp chặt
chẽ của Trung tâm Y tế thị xã Lagi, UBND xã Tân Tiến, Trạm Y tế xã Tân Tiến.
Trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện công tác truyền thông, giáo dục về
đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) thông qua nhiều hình thức như: Tổ chức hội
nghị triển khai mô hình điểm đảm bảo ATTP, TAĐP, với 64 người tham dự; tập
huấn kiến thức ATTP cho chủ cơ sở kinh doanh TAĐP, cho 44 người; cấp phát 44
bảng hiệu tuyên truyền ATTP và trang phục bảo hộ lao động cho người kinh doanh
TAĐP; viết tin, bài tuyên truyền ATTP trên hệ thống phát thanh xã…; tổ chức
giám sát, điều tra ban đầu và kết thúc để đánh giá các điều kiện cơ sở, kiến thức,
thực hành của người kinh doanh TAĐP; thực hiện các cuộc kiểm tra nhanh hóa học
đối với các mẫu TAĐP.

Kết quả thực hiện mô hình: Qua công tác kiểm tra, giám sát về điều kiện
đảm bảo ATTP, các cơ sở kinh doanh TAĐP đạt các tiêu chí ATTP tăng cao so với
điều tra ban đầu (tỷ lệ đạt 100%). Tỷ lệ cơ sở TATP thực hiện cam kết đạt 100%
theo kế hoạch đề ra. Kết quả điều tra kiến thức về ATTP cho thấy tỷ lệ người kinh
doanh TAĐP có kiến thức đúng và nhận thức được tầm quan trọng trong công tác
đảm bảo ATTP được nâng cao rõ rệt (đạt tỷ lệ từ 91% đến 100%) tăng 15% so với
kết quả điều tra ban đầu. Tỷ lệ cơ sở ký cam kết với UBND xã Tân Tiến về đảm
bảo ATTP trong kinh doanh TAĐP đạt 100%.

Qua triển khai, người kinh doanh TAĐP đã chú trọng đến việc lựa chọn
nguồn gốc nguyên liệu và thực phẩm sử dụng để chế biến thức ăn tốt hơn so với
trước. Việc hỗ trợ bảo hộ lao động như: găng tay, khẩu trang, cho người kinh
doanh TAĐP (số lượng 44 người) đã góp phần hạn chế nguy cơ lây nhiễm từ người



2

chế biến sang thực phẩm, đồng thời nâng cao ý thức đảm bảo ATTP, bảo vệ sức
khỏe người tiêu dùng của người kinh doanh TAĐP.

Từ năm 2015 đến 2019, đồng chí Nguyễn Văn Thành đều có sáng kiến, giải

pháp được công nhận; hàng năm được nơi cư trú công nhận đạt “Gia đình văn
hóa”; được chi bộ xếp loại đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó năm
2017, 2018 được bình bầu đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt danh
hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở liên tục 05 năm liền. Ngoài ra, trong năm 2020,
đồng chí Nguyễn Văn Thành đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và
doanh nghiệp tỉnh tuyên dương, khen thưởng là gương điển hình tại Hội nghị tổng

kết 04 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020./.
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