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BÁO CÁO 

Thực hiện Chương trình vận động và giám sát bảo đảm ATTP 

giai đoạn 2016-2020 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Dân số:  101.562 người; 

2. Diện tích: 20.349,11ha; 

3. Số xã: 15; Số xã được công nhận nông thôn 

mới: 15; 

4. Số phường/thị trấn: 01; 

Số phường/thị trấn được công nhận đô thị văn 

minh: Chưa; 

5. Số thôn/xóm/TDP: 155; 

6. Số cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm: 115; 

7. Số cơ sở KDTP: 290; 

8. Số cơ sở DVĂU: 160; 

9. Số bếp ăn tập thể: 32; 

10. Số cơ sở thức ăn đường phố: 77 

Cộng (6+7+8+9+10): 674. 

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO 

STT Hoạt động 

Tuyến xã Tuyến huyện 

Số xã có Tổng số xã 
Số huyện 

có 

Tổng số 

huyện 

1 
Thành lập BCĐLN VSATTP do lãnh 

đạo UBND làm Trưởng ban 
28 28 01  

2 Họp BCĐLN hằng quý, 6 tháng, năm 28 28 01  

3 Xây dựng Kế hoạch triển khai CT 28 28 01  

4 

Họp tổng kết, đánh giá: 28 28 01  

Hằng quý 28 28 01  

6 tháng 28 28 01  

Năm 28 28 01  

 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

1. Tuyên truyền, vận động 

STT Hoạt động 

Thôn/xóm/TDP Tuyến xã Tuyến huyện 

Số lượng 

người 

/buổi 

Tổng số 

người 

tham dự, 

phạm vi 

bao phủ 

Số lượng 

người 

/buổi 

Tổng số 

người 

tham dự, 

phạm vi 

bao phủ 

Số lượng 

người 

/buổi 

Tổng số 

người 

tham dự, 

phạm vi 

bao phủ 

1 

Tổ chức Tháng 

hành động vì 

ATTP 

  06 buổi 
28 xã, thị 

trấn 
04 buổi 918 

2 Nói chuyện     02 600 

3 Tập huấn     470/3  

4 Hội thảo       

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN ĐỨC THỌ 

Số:  1476 /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đức Thọ, ngày  07 tháng 7 năm 2020 



2 

 

 

 

  

5 
Phát thanh 

  13480 
28 xã, thị 

trấn 
  

6 
Truyền hình 

    11 
Toàn 

huyện 

7 Báo viết       

8 

Sản phẩm:       

Băng rôn, khẩu 

hiệu   237 
28 xã, thị 

trấn 
48 

Trục 

đường 

lớn 

Áp-phích 
  12 

12 xã, thị 

trấn 
  

Tờ gấp 
  5700 

28 xã, thị 

trấn 
  

Băng đĩa hình       

Băng đĩa âm 
  312 

28 xã, thị 

trấn 
10 

ĐPT-TH 

huyện 

Khác       

 

2. Công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, chấp hành pháp luật ATTP 

2.1. Tổng số Đoàn kiểm tra, thanh tra về ATTP 

STT Tuyến 
Tổng số 

Đoàn 

Số Đoàn có thành 

phần của MTTQ 

hoặc thành viên 

Gửi kết luận 

thanh, kiểm tra 

tới MTTQ cùng 

cấp 

Số cơ sở bị công 

bố công khai vi 

phạm ATTP 

1 Xã 129    

2 Huyện 10 2 2 03 

Cộng 139 2 2 3 

2.2. Kết quả 

STT Cơ sở thực phẩm 
Tổng số cơ 

sở hiện có 

Số cơ sở được 

kiểm tra, thanh 

tra 

Số cơ sở 

đạt 

Tỷ lệ đạt 

(%) 

1 Cơ sở sản xuất, chế biến 115 457 420 91,9 

2 Cơ sở kinh doanh 290 1970 1831 92,9 

3 Cơ sở dịch vụ ăn uống 237 1570 1470 93,6 

4 Bếp ăn tập thể 32 142 142 100 

5 Thức ăn đường phố     

Cộng (1+2+3+4+5) 674 4139 3863 93,3 

6 Số cơ sở vi phạm  276   

7 Xử lý:     

Số cơ sở bị cảnh cáo  0   

Số cơ sở bị phạt tiền 

Số tiền 

 

 

46 

80.800.000 

 

 

 

 

Số cơ sở bị hủy sản phẩm 

Loại sản phẩm/số lượng 

 

 

01 

 

 

 

 

 

Cơ sở bị đóng cửa  01   

Khác  228   
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2.3. Kết quả giám sát 

STT 
Đơn vị được MTTQ và tổ chức thành 

viên giám sát 
Số lần/năm Ghi chú 

1 Phòng Y tế huyện/thị xã/thành phố 02  

2 Trạm Y tế xã/phường/thị trấn 02  

3. Tiếp nhận và xử lý thông tin 

STT Tuyến 

Có địa chỉ tiếp nhận ý 

kiến về ATTP 

 (Số lượng/tổng) 

Số vụ  

tiếp nhận 
Số vụ xử lý Ghi chú 

1 Xã 0 0   

2 Huyện 0 0   

4. Hoạt động cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP 

STT Cơ sở thực phẩm 
Tuyến xã Tuyến huyện Tuyến tỉnh 

Cấp mới Tích lũy Cấp mới Tích lũy Cấp mới Tích lũy 

1 Cơ sở sản xuất, CB   3 29   

2 Cơ sở kinh doanh   3 133   

3 Cơ sở DVAU   10 160   

4 Bếp ăn tập thể   0 0   

5 Thức ăn đường phố   0 0   

Cộng       

 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Mục tiêu chương trình 

- Tỷ lệ khu dân cư, xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, giám sát ATTP 16/16 

xã, thị trấn  

- Số cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm cam kết sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm an toàn/tổng số là 437/437. 

- Số xã được công nhận nông thôn mới đạt tiêu chí ATTP/ tổng số xã nông 

thôn mới 15/15 xã. 

1. Thuận lợi 

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

tác an toàn thực phẩm không ngừng được nâng lên, tăng cường hiểu biết trong 

nhân dân về an toàn 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 của Sở Y tế; Sở Công thương; Sở Nông nghiệp, Chi cục An toàn 
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vệ sinh thực phẩm tỉnh, sự chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Huyện ủy, HĐND, 

UBND huyện, sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan, đơn vị 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.  

 Khó khăn 

 Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại sau: 

 - Công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra chưa được tiến hành thường xuyên 

mà phần lớn tập trung vào những tháng cao điểm. 

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

buông lỏng trong quản lý, đã triển khai kiểm tra nhưng khi phát hiện vi phạm 

không xử lý mà chỉ nhắc nhở. 

  - Kinh phí bố trí cho việc thực hiện công tác ATTP còn rất hạn chế. 

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

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

- Số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thường xuyên biến động, quy mô 

nhỏ lẻ, manh mún, cá nhân (hộ gia gia đình) nên việc kiểm soát và cải thiện các 

điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm gặp nhiều khó khăn.  

 - Trong khi các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn về cơ sở sản xuất, kinh 

doanh nhỏ lẻ chưa quy định rõ nên khó khăn trong công tác hướng dẫn, cấp giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP. 

IV. Đề xuất, kiến nghị 

 - Đầu tư máy móc, trang thiết bị và hóa chất, test nhanh phục vụ cho công 

tác vệ sinh an toàn thực phẩm… 

 - Cần có văn bản quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn về cơ sở sản xuất, chế 

biến, kinh doanh ăn uống nhỏ lẻ. 

 - Cần có thống nhất thủ tục hành chính cho 03 ngành quản lý: Y tế, Nông 

nghiệp, Công thương. 

 Trên đây là báo cáo kết quả việc thực hiện công tác An toàn thực phẩm giai 

đoạn 2016-2020./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế; 

- Chi cục ATTP; 

- Các phòng ngành liên quan huyện ; 

- Lưu: VT, YT. 

TRƯỞNG BAN 
 

 

 

 

 

 

Trần Hoài Đức 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 
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