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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THỌ 

 

Số: 1302/BC-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

               Đức thọ, ngày 15  tháng 06 năm  2020 

 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp 

 và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản 6 tháng đầu năm 2020  
 

  

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC  

1. Công tác chỉ đạo, điều hành triển khai chính sách, pháp luật 

Trong 6 tháng năm 2020 đã ban hành các văn bản chỉ đạo cụ thể như sau: 

- Kế hoạch số 4365/KH-UBND ngày 05/12/2019 của Ủy ban nhân dân 

huyện Đức Thọ về việc Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết 

Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân 2020; 

- Kế hoạch số 299/KH-UBND ngày 20/02/2020 của Ủy ban nhân dân 

huyện Đức Thọ về việc đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực 

nông nghiệp năm 2020; 

- Quyết định số 6515/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND huyện Đức 

Thọ về việc thành lập Đoàn liên ngành thường xuyên theo định kỳ và đột xuất 

kiểm tra kinh doanh, chế biến lâm sản; Quản lý chất lượng hàng hóa vật tư nông 

nghiệp, An toàn vệ sinh thực phẩm; Việc thực hiện tiêm phòng, các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh động vật và dịch tả lợn Châu Phi tại các địa phương trên 

địa bàn huyện năm 2020;  

- Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 07/01/2020 của UBND huyện Đức 

Thọ về việc thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra quản lý giết mổ, kinh doanh, vận 

chuyển sản phẩm gia súc trên địa bàn huyện; 

- Quyết định 35/QĐ-UBND ngày 07/01/2020 của UBND huyện về việc 

kiểm tra liên ngành An toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý và 

mùa Lễ Hội Xuân 2020. 

- Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của UBND huyện về 

việc Thành lập Tổ thẩm định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn 

thực phẩm. 

- Công văn số: 4565/UBND-NN  ngày 26/12/2019 của UBND huyện về 

việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý chất lượng giống, vật tư nông nghiệp, 

an toàn thực phẩm vụ Xuân 2020; 

- Công văn số: 112/UBND-NN  ngày 15/01/2020 của UBND huyện về việc 

triển khai đồng bộ công tác quản lý giết mổ, vận chuyển kinh doanh sản phẩm gia 

súc; 

- Công văn số: 04/CV-BCĐLNATTP  ngày 05/2/2020 của Ban chỉ đạo An 

toàn thực phẩm huyện về tăng cường công tác bảo đảm ATTP mùa lễ hội Xuân 

năm 2020. 
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- Kế hoạch số 02/KH-ĐKTr ngày 23/04/2020 của Đoàn kiểm tra liên ngành 

huyện về việc kiểm tra kinh doanh, chế biến lâm sản; Công tác quản lý chất lượng hàng 

hóa vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm mông lâm thủy sản vụ Hè thu 2020; 

- Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 01/05/2020 của UBND huyện Đức 

Thọ về việc thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra quản lý giết mổ, kinh doanh, vận 

chuyển sản phẩm gia súc trên địa bàn huyện; 

 - Và các Văn bản chỉ đạo khác; 

2. Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật.  
2.1. Thông tin, truyền thông về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an 

toàn thực phẩm nông lâm thủy sản 
 

STT 

Hoạt động 

thông tin, 

truyền thông 

(*) 

Nội dung 

Số 

lượng/

buổi 

Đối tượng 

Số người 

tham 

dự/phạm vi 

bao phủ 

1 
Tổ chức Hội 

nghị  

Quản lý VTNN, VS 

ATTP, Triển khai KH 

sô 29/KH-UBND tỉnh 

01 

Lãnh đạo UBND, các 

phòng ban cấp 

huyện, cấp xã, Toàn 

thể phòng NNPTNT, 

Phòng Y tế, KT-HT, 

TT ƯDKHKT 

82/toàn thể 

cơ quan cấp 

huyện và 16 

xã, thị trấn 

2 Tập huấn 

- Quản lý VTNN, VS 

ATTP, Triển khai KH 

số 299/KH-UBND 

huyện về quản lý 

VTNN, VSATTP năm 

2020 

 

20 

Lãnh đạo UBND, 

Trưởng các phòng 

ban cấp huyện, xã, 

Toàn thể phòng 

NNPTNT, Phòng Y 

tế, KT-HT, TT 

ƯDKHKT, các cơ sở 

VTNN, NLTS, dò 

chả, trang trại CN, 

SX rau an toàn,hộ tể 

lô, chủ lò mổ tập 

trung, Đài TT-TH..... 

1.188 

người/ toàn 

thể cơ quan 

cấp huyện 

và 16 xã, thị 

trấn 

 

- Đã chỉ đạo UBND, Trạm Y tế các xã, Thị trấn phối hợp các ban ngành 

vào cuộc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua các hành thức: qua hệ thống 

truyền thanh  426 lượt, Đài truyền thanh - truyền hình huyện, qua các cuộc kiểm 

tra, giám sát, lồng ghép qua cuộc họp thôn, tổ dân phố, băng rôn: 48cái; khẩu 

hiệu, áp phích: 28; Băng đĩa âm ly: 86... 

- Đã phối hợp với đội QLTT số 5, trực tiếp là Tổ QLTT Đức Thọ, và UBND 

các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nguồn gốc xuất xứ các 

loại hàng hóa, đăng ký kinh doanh, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và 

công tác vệ sinh an toàn thực phẩm bằng nhiều hình thức. 
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- Tăng cường công tác tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng 

qua hệ thống đài tuyền thanh - Truyền hình huyện, xã, Lồng ghép vào các cuộc 

tập huấn đầu vụ sản xuất vụ Xuân, vụ Hè thu năm 2020;   

  2.2. Hỗ trợ  xây dựng, kết nối chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn  

  

- Đánh giá, nhận xét: Các tổ chức và cơ sở sản xuất hiệu quả về giá trị kinh 

tế, nâng cao thu nhập, giá trị về môi trường, hoạt động theo chuỗi nâng cao ý thức 

tổ chức sản xuất theo tính cộng đồng, ý thức sản xuất liên kết theo chuỗi bền 

vững đảm bảo vệ sinh ATTP;  

2.3. Lấy mẫu giám sát an toàn thực phẩm    

 

STT 
Loại mẫu 

giám sát 
Chỉ tiêu giám sát 

Mẫu vi phạm trong kỳ báo cáo 

Số mẫu vi 

phạm/số mẫu 

giám sát 

Chỉ tiêu vi 

phạm 

Tỷ lệ vi 

phạm (%) 

1 
Thịt tươi các 

loại 

Chất cấm 0/30   

Hóa chất, kháng 

sinh 

   

Vi sinh    

2 Thịt chế biến 

Chất cấm    

Hóa chất, kháng 

sinh 

   

Vi sinh    

3 Rau, củ, quả 
Thuốc BVTV 

0/30   

Vi sinh    

4 Sản phẩm Vi sinh    

T

T 

Tên, địa 

chỉ cơ sở 

sản xuất 

 ban đầu 

Tên, địa chỉ cơ 

sở thu mua sơ 

chế, chế biến, 

giết mổ, chế 

biến bảo quản, 

vận chuyển 

Tên, địa 

chỉ nơi 

bán sản 

phẩm 

Loại sản 

phẩm 

Đã được cấp 

giấy xác nhận 

chuỗi cung 

ứng thực 

phẩm an toàn 

 

   

1 

DA phát 

triển NN vì 

người 

nghèo Hà 

tĩnh 

(SRDP) 

- HTXSXNN  

- HTXSXNN  

- HTXSXNN  

- HTXSXNN  

- Đ/Châu; 

- Đ/Thanh; 

- Đ/Lạc; 

- T/Hương; 

-Lúa CLC; 

-Nấm, lúa CLC 

-Ngô n/liệu 

-Chanh leo 

- Cty nông sản 

- Cty nông sản 

- Vitars 

- Nafus 

 

2 

-HTX CN 

nái ngoại 

Đ/Lạng;  

-HTX CN nái 

ngoại Đ/Lạng; 

 

- Đ/Lạng; 

 

 

-Lợn con giống 

 

 

- Các tổ HT 

trên địa bàn 
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STT 
Loại mẫu 

giám sát 
Chỉ tiêu giám sát 

Mẫu vi phạm trong kỳ báo cáo 

Số mẫu vi 

phạm/số mẫu 

giám sát 

Chỉ tiêu vi 

phạm 

Tỷ lệ vi 

phạm (%) 

nguồn gốc 

thực vật khác 

(măng, dưa 

muối, chè, cà 

phê…)   

Hóa chất, thuốc 

BVTV 

0/20   

Chất cấm 
   

5 Thủy sản nuôi 

Kháng sinh cấm, 

chất cấm 

   

Hóa chất, kháng 

sinh 

   

Vi sinh    

6 
Thủy sản chế 

biến 

Chất cấm 
0/50   

Hóa chất, kháng 

sinh 

   

Vi sinh    

 

Qua kiểm tra một số mẫu để text phân tích tại các hộ kinh doanh trên địa 

bàn, chưa phát hiện được các sản phẩm vi phạm các quy định vệ sinh an toàn thực 

phẩm. 

2.4. Hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm 

2.4.1. Thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông 

lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo Thông tư số 38/2018/TT-

BNNPTNT ngày 25/15/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

- Kiểm tra xếp loại 113 cơ sở kinh doanh VTNN, trong đó: 

 + 11 cơ sở xếp loại A; 

 + 102 cơ sở xếp loại B; 

- Kiểm tra, xếp loại các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản 

theoThông tư 38/2018/TT-BNNPTNT cho đến thời điểm báo cáo, Danh sách các 

sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện ATTP: 29 cơ sở;  (Chi tiết có phụ lục kèm theo). 

2.4.2. Kết quả triển khai Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 
31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

Tính đến nay có 445 cơ sở ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn, đã tổ 

chức kiểm tra việc thực hiện nội dung đã cam kết của các cơ sở sản xuất ban đầu 

nhỏ lẻ của 445 cơ sở, có 6 cơ sở chưa đạt yêu cầu như đã ký cam kết, Đoàn kiểm 

tra lập biên bản nhắc nhở giao UBND xã giám sát, quản lý và kiểm tra lại theo 

thời hạn đã hẹn trong biên bản. (Chi tiết có phụ lục kèm theo). 

2.4.3. Kiểm tra, thanh tra về VTNN, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; 

xử lý các sản phẩm VTNN, nông lâm thủy sản không đảm bảo chất lượng, an 

toàn thực phẩm. 
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a) Về vật tư nông nghiệp 
 

Loại vật tư 

nông 

nghiệp 

Thanh tra, kiểm tra theo kế 

hoạch 
Thanh tra, kiểm tra đột xuất 

Tổng 

số cơ 

sở 

Số cơ 

sở vi 

phạm 

Số cơ 

sở vi 

phạm 

bị phạt 

tiền 

Tổng 

số tiền 

phạt 

(triệu 

đồng) 

Tổng 

số cơ 

sở 

Số cơ 

sở vi 

phạm 

Số cơ 

sở vi 

phạm 

bị 

phạt 

tiền 

Tổng 

số tiền 

phạt 

(triệu 

đồng) 

Giống vật 

nuôi 
1        

Thức ăn 

chăn nuôi 
23 1   1    

Thuốc bảo 

vệ thực vật 
30 1 1 4 1    

Thuốc thú y 9    1    

Giống cây 

nông 

nghiệp 

10 2 1 0,5 1    

Phân bón 

hữu cơ 
40 1   1    

Tổng 113 5 2 4,5 5    

b) Về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản 

Loại sản phẩm 

Thanh tra, kiểm tra theo kế 

hoạch 
Thanh tra, kiểm tra đột xuất 

Tổng 

số cơ 

sở 

Số cơ 

sở vi 

phạm 

Số cơ 

sở vi 

phạm bị 

phạt 

tiền 

Tổng 

số tiền 

phạt 

(triệu 

đồng) 

Tổng 

số cơ 

sở 

Số 

cơ sở 

vi 

phạm 

Số cơ 

sở vi 

phạm bị 

phạt 

tiền 

Tổng 

số tiền 

phạt 

(triệu 

đồng) 

Thịt và các sản 

phẩm thịt 
9 6 1 1,0 4    

Thủy sản và các 

sản phẩm thủy sản 
        

Thực vật và các 

sản phẩm thực vật 
15 1  5,5 1    

Tổng 24 7 1,0 7,3 5    

- Đánh giá, nhận xét: Nhìn chung các cơ sở sản xuất, kinh doanh đã cơ bản 

chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm có giấy chứng nhận vệ sinh ATTP, 

khám sức khỏe định kỳ, có dấu kiểm dich, kiểm soát giết mổ đối với kinh doanh 
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thịt gia súc, gia cầm. Tuy nhiên, vẫn còn một số vi phạm như: Không có dấu kiểm 

dịch vệ sinh thú y đối với thịt gia súc,  

3. Tăng cường nguồn lực 

Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý nhà nước trên 

địa bàn về quản lý VTNN, VS ATTP nông, lâm, thủy sản, nâng cao năng lực về 

chuyên môn cho đội ngũ xã, bổ sung nguồn lực quản lý cho hệ thống từ huyện 

xuống xã vững chắc.  

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được 

Được sự quan tâm, vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với vấn 

đề an toàn thực phẩm không ngừng được nâng lên, góp phần nâng cao hiệu lực 

quản lý Nhà nước, tăng cường hiểu biết trong nhân dân về an toàn thực phẩm và 

thực hành an toàn vệ sinh thực phẩm. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ sở 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong việc bảo đảm chất lượng an toàn thực 

phẩm; phòng, chống có hiệu quả ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây truyền qua 

thực phẩm; kiểm soát tốt an toàn thực phẩm, góp phần cải thiện chất lượng cuộc 

sống, nâng cao sức khỏe người dân. 

 Nhìn chung, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện được sự 

quan tâm chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Huyện ủy, UBND huyện, sự phối 

hợp đồng bộ của các cơ quan, đơn vị liên quan nên thuận lợi cho công tác chỉ đạo, 

tổ chức triển khai các hoạt động đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm từ huyện đến 

xã. Qua kết quả thanh tra, kiểm tra VTNN, vệ sinh ATTP cho thấy, đa số các cơ 

sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm chấp hành tốt các quy định về an 

toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.  

  Lĩnh vực vật tư nông nghiệp đã đi vào nề nếp ổn định còn lĩnh vực an toàn 

thực phẩm  liên quan đến nhiều sở, ban, ngành, Thông tư, Nghị Định hướng dẫn 

nhiều và thay đổi thường xuyên, nên công tác phối kết hợp giữa các cơ quan trên 

chưa nhịp nhàng dẫn đến vẫn còn sai phạm của các cơ sở khi sản xuất, kinh doanh, 

2.Tồn tại, hạn chế 

 Bên cạnh những kết quả đã đạt được qua kiểm tra, giám sát thực tế tại các 

địa phương, đơn vị, các cơ sở kinh doanh vẫn còn một số tồn tại sau: 

 - Công tác tuyên truyền, truyền thông giáo dục về kiến thức ATVSTP và 

công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra chưa được tiến hành thường xuyên mà phần 

lớn tập trung vào những tháng cao điểm và thời vụ sản xuất;. 

 - Một số chính quyền cấp xã còn thiếu sự quan tâm đến công tác quản lý 

VTNN, VS ATTP còn buông lỏng, công tác kiểm tra và xử phạt vi phạm hành 

chính chưa nghiêm, chưa đủ sức răn đe. 

 - Số cơ sở kinh doanh thực phẩm chưa có xác nhận kiến thức ATTP, khám sức 

khỏe cho chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất chế biến, kinh doanh thực phẩm; 

 - Kinh phí; Trang thiết bị thực hiện công tác ATTP còn rất hạn chế. 

 - Tại huyện chỉ được trang bị một số hóa chất, test chưa đảm bảo công tác kiểm 

tra, kiểm nghiệm trong việc phát hiện các chất độc hại trong các loại thực phẩm. 

 - Trình độ nhận thức hiểu biết của người dân còn hạn chế với tâm lý thích 

dùng hàng giá rẻ, ít quan đến nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụng, phân biệt hàng giả, 

hàng nhái, hàng kém chất lượng... 
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III. KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020. 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành triển khai chính sách, pháp luật  

Triển khai và chỉ đạo thực hiện kịp thời các văn bản của cấp trên đồng thời 

chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác công tác Quản lý nhà nước 

trên địa bàn. 

2. Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật 

2.1. Thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản 

- Tổ chức tập huấn kiến thức lĩnh vực VTNN, vệ sinh ATTP, cho cán bộ 

quản lý cấp huyện, cấp xã, thị trấn có liên quan; các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

VTNN, nông, lâm, thủy sản thực phẩm; 

- Sao băng đĩa, dán pha no ap phích tại các trung tâm văn hóa huyện, xã, thị 

trấn, hội quán thôn xóm để tuyên truyền, tổ chức các cuộc diễu hành cổ động, 

tăng thời lượng phát sóng đặc biệt là hệ thống truyền thanh các xã, thị trấn; 

2.2. Hỗ trợ  xây dựng, kết nối chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn 

Ban hành các chính sách hỗ trợ các HTX, THT, Doanh nghiệp....khuyến 

khích các tổ chức tập thể liên kết với nông dân kết nối chuỗi cung ứng nông sản 

thực phẩm an toàn; 

2.3. Hoạt động lấy mẫu, giám sát an toàn thực phẩm 

Định kỳ hoặc đột xuất lấy mẫu kiểm tra giám sát các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh nông, lâm, thủy sản để phát hiện ngăn chặn kịp thời tránh để xẩy ra sự cố 

không mong muốn; 

2.4. Hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm 

Theo thời vụ, mùa lễ hội, tết hoặc đột xuất thành lập Đoàn kiểm tra Liên 

ngành kiểm tra, giám sát, nhắc nhở và xử lý kịp thời các sai phạm trong sản xuất 

kinh doanh của các cơ sở có lỗi vi phạm. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

 - Đề nghị Đoàn kiểm tra của tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, lấy mẫu tại 

cơ sở, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. 

- Tăng cường công tác tập huấn tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các 

hộ sản xuất, kinh doanh VTNN, ATTP trên địa bàn thị xã. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện quản lý chất lượng hàng hóa, vật tư 

nông nghiệp và an toàn thực phẩm trên lĩnh vực nông, lâm, thủy sản 6 tháng đầu  

năm 2020, kế hoạch trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiêp - PTNT (B/c); 

- TT H/ủy, HĐND huyện (B/c); 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Phòng NN-PTNT, Y tế, KT-HT; 

- Lưu VT, NN; 

- Gửi VB giấy và thư điện tử. 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

 KT. CHỦ TỊCH 

  PHÓ CHỦ TỊCH 

                      

 

 

 

 

      Đặng Giang Trung 
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