An toàn thc phm ang là vn cp thit hin nay, nhu cu c th hng thc phm sch, an toàn là nhu cu ca toàn
xã hi. Chính vì vy, qun Ng Hành Sn ã và ang n lc xây dng hiu qu, thành công mô hình “Ch m bo
VSATTP”, góp phn nâng cao cht lng cuc sng ca ngi dân.
Ghi nhn ti Ch Bc M An, không gian ch hin nay c u t vi c s vt cht tng và nn p gch men trng, d làm v
sinh, không gây trn trt, h thng ng thoát nc, in chiu sáng c u t; các ngành hàng c thit k, b trí phù hp
gia thc phm ti sng và thc phm chín. Tt c các vt dng phc v cho h kinh doanh u thit kê chung theo
chun: mt bàn, gh ngi bng inox, t kính bo qun thc phm, st rác bc bao ny -lông bên trong trang b ti mi
quy. Các quy hàng u có bng hiu ghi rõ thông tin ca h tiu thng…
Hu nh ngày nào cng i ch Bc M An, ch Hà Th Hng, ngi tiêu dùng, cho bit, ch rt yên tâm khi i ch này
mua thc phm cho gia ình. “Nhng lu ý v truy xut ngun gc thc phm, 10 nguyên tc vàng khi ch bin thc
phm, cách bo qun thc phm…thng xuyên c Ban Qun lý ch phát trên loa phát thanh phn nào khin ngi
tiêu dùng nh ch yên tâm. Thêm vào ó, các tiu thng kinh doanh, c bit hàng n ã ch bin sn, bún, mì
ký u trang b gng tay thy cng sch s”, ch Hng nói.
Theo ông Nguyn ình Mâng-Trng Ban Qun lý Ch qun Ng Hành Sn cho bit: Theo quy nh, i vi các ch,
t khong thi gian t 6 gi 30 n 9 gi, nhân viên bo v thc hin công tác kim tra, ghi chép kê khai thc phm ti
sng ca các h kinh doanh thc phm và dch v n ung.
Ch Trn Th Kim Oanh- Tiu thng hàng bún, Ch Bc M An chia s: “Kinh doanh thì li nhun t lên hàng u
nhng không vì th mà ham li mua bán hàng cht lng kém. C ngh mình bán t cho ngi khác n ri gia ình
mình cng li n phi nhng nh th. Nên ch quan nim, bán hàng là phi có cái tâm, mình n cái gì, bán cái
y, phi luôn cht lng, sch s”.
c bit, vic tuyên truyn v an toàn thc phm, vn minh thng mi còn c Chi hi ph n ch Bc M An tuyên truyn
trong các bui sinh hot nh k, hi hp ca Chi hi. Theo Dng Th Thoi, Chi hi trng Chi hi Ph n Ch Bc M An,
ây là ni dung quan trng, c hi lên hàng u vi mc tiêu kinh doanh thc phm sch, m bo cht lng, vì cht lng
cuc sng ngi dân là trên ht. “Nói mt không thm, thì nói mi cng thm c bn, nm. C nh vy, s c gng duy trì
và phn u thc hin cam kt, tiu thng ch Bc M An nói không vi thc phm bn”, Ch Thoi cho hay.
Theo ông Nguyn ình Mâng, cùng vi u t c s vt cht, công tác tuyên truyn và nâng cao kin thc an toàn
v sinh thc phm và vn minh thng mi cho tiu thng là công vic c trin khai thng xuyên, liên tc. Hng ngày,
i qun lý các ch thc hin tuyên truyn trên loa phát thanh nhc nh, yêu cu các h tiu thng m bo an toàn
thc phm. Phi hp vi các c quan có liên quan t chc các lp tp hun, tuyên truyn trao i v các iu kin bo m
an toàn thc phm, quy nh v x pht hành chính trong lnh vc an toàn thc phm, các nguyên tc vàng
trong thc hành v an toàn thc phm...
Bên cnh ó, công tác tuyên truyn, kim tra x lý vi phm trong thc hin vn minh thng mi, niêm yt và bán
theo giá niêm yt, bán hàng m bo cht lng, v sinh an toàn thc phm cng c chú trng thc hin. c bit, trong
dp tt, công tác này c tng cng, c bit là công tác bình n giá, kim soát, các mt hàng thit yu trong dp Tt
nh lng thc, thc phm, tht gia súc, gia cm, bánh ko, ru bia các loi…
Theo l trình thc hin án “Qun lý v sinh ATTP ti các ch hng 2 trên a bàn qun Ng Hành Sn giai on
2017-2020”, mô hình “Ch m bo VSATTP” c trin khai thc hin ti 3 ch, trong ó ch Bc M An và ch Khuê
M ã c S Công thng công nhn là ch m bo VSATTP.
Trong thi i hin nay, ch truyn thng chu s cnh tranh mnh m ca siêu th, cht lng an toàn thc phm là mi
lo ngi, thì vic xây dng mô hình ch m bo an toàn thc phm là iu cn thit áp ng nhu cu phát trin ng thi to
nim tin cho ngi tiêu dùng, góp gam màu sáng cho bc tranh tng th hng ti xây dng thành ph à Nng:

an toàn, thân thin và áng sng./.
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