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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THỌ 

 

    Số: 2297/UBND-YT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đức Thọ, ngày 15 tháng 9 năm 2020 
 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thanh kiểm tra, hậu kiểm an toàn thực phẩm  

9 tháng đầu năm 2020 

 

I. Công tác chỉ đạo 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên huyện triển khai các Kế hoạch, 

Công văn, Quyết định và các văn bản chỉ đạo thực hiện từ huyện đến cơ sở. Trong 

Quý I 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; 

- 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; 

- 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; 

 - 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;  

- Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 13/01/2020 của Ủy ban nhân dân huyện 

Đức Thọ về việc Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 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; 
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- 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 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 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: 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. 

- 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; 

- Kế hoạch số: 507/KH-UBND ngày 17/3/2020 của UBND huyện về Kế hoạch 

bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm phòng chống dịch Covid-19; 

 - Kế hoạch số: 708/KH-UBND ngày 03/4/2020 của UBND huyện về Kế hoạch 

triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020; 

 - Quyết định số: 2505/QĐ-UBND ngày 16/4/2020 của UBND huyện về việc 

kiểm tra liên ngành “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020 huyện Đức 

Thọ; 

 - Quyết định số: 2507/QĐ-UBND ngày 16/4/2020 của UBND huyện về việc 

Kiện toàn Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm năm 2020; 

 - Quyết định số: 02/QĐ-BCĐ ngày 17/4/2020 của Ban chỉ đạo liên ngành 

ATTP về việc ban hành “Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm 

huyện Đức Thọ”; 

 - Văn bản số: 840/UBND-YT ngày 15/4/2020 của UBND huyện về việc triển 

khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020; 

- 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; 



3 

 

- Kế hoạch số: 2199/KH-UBND ngày 7/9/2020 của UBND huyện về Kế hoạch 

thanh, kiểm tra liên ngành công tác an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 

2020; 

- Quyết định số: 5014/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 của UBND huyện về việc 

thành lập Đoàn thanh, kiểm tra liên ngành ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2020 

huyện Đức Thọ; 

- Và các Văn bản chỉ đạo khác; 

II. Kết quả thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm tại cơ sở thực phẩm. 

1. Việc tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về ATTP 

- Tổng số đoàn thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm: 19 

Trong đó:  

1.1. Số đoàn thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm tuyến huyện: 03, 

1.2. Số đoàn thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm tuyến xã: 16, 

2: Kết quả thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm 

Bảng 1: Kết quả thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm: 

TT 
Loại hình cơ sở 

thực phẩm 

Tổng số 

cơ sở 

Số cơ sở 

được thanh tra, 

kiểm tra, hậu 

kiểm 

Số cơ sở 

Đạt 

Tỷ lệ % 

đạt 

1 Sản xuất, chế biến  64 64 100% 

2 Kinh doanh  333 333 100% 

3 Dịch vụ ăn uống  322 319 99,1% 

 Tổng số (1 + 2 + 3)  719 716 99,6% 

 

Bảng 2: Tình hình vi phạm và xử lý vi phạm 

TT Tổng hợp tình hình vi phạm Số lượng 
Tỷ lệ % so với số 

được kiểm tra 

1 
Tổng số cơ sở được thanh tra, kiểm tra, hậu 

kiểm 

719  

2 Số cơ sở có vi phạm 3  

3 Số cơ sở vi phạm bị xử lý 3  

 Trong đó:   
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3.1 Hình thức phạt chính:   

 Số cơ sở bị cảnh cáo 0  

 Số cơ sở bị phạt tiền 3  

 Tổng số tiền phạt 3.000.000 

 

3.2  

* Số cơ sở bị đóng cửa  0  

* Số cơ sở bị đình chỉ lưu hành sản phẩm 0  

 Số sản phẩm bị đình chỉ lưu hành 0  

* Số cơ sở bị tiêu huỷ sản phẩm 0  

 Tổng số loại sản phẩm bị tiêu hủy                    0 

 

* Số cơ sở phải khắc phục về nhãn 0  

 Số loại sản phẩm có nhãn phải khắc phục 0  

* Số cơ sở bị đình chỉ lưu hành tài liệu q/cáo 0  

 Số loại tài liệu q/cáo bị đình chỉ lưu hành 0  

* Các xử lý khác 0  

3.3 Chuyển hồ sơ sang cơ quan khác xử lý 0  

3.4 
Số cơ sở có vi phạm nhưng không xử lý (chỉ 

nhắc nhở) 
0 

 

 

Bảng 3: Các nội dung vi phạm chủ yếu 

TT 

 
Nội dung vi phạm 

Số cơ sở được thanh tra, 

kiểm tra, hậu kiểm 

Số cơ sở 

vi phạm 

Tỷ lệ 

% 

1 Điều kiện vệ sinh cơ sở    

2 Điều kiện trang thiết bị dụng cụ 322 3 0,93 

3 Điều kiện về con người    

4 Công bố sản phẩm    
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5 Ghi nhãn thực phẩm    

6 Quảng cáo thực phẩm    

7 Chất lượng sản phẩm thực phẩm    

 

Bảng 4: Kết quả kiểm nghiệm mẫu 

TT Loại xét nghiệm 

Kết quả  xét nghiệm mẫu 

Tổng số mẫu 

xét nghiệm 
Số mẫu không đạt 

Tỷ lệ % 

không đạt 

1 Xét nghiệm tại labo 0   

1.1 Hóa lý  0   

1.2 Vi sinh 0   

Tổng số XN tại labo 0   

2 Xét nghiệm nhanh 195 25 12,8% 

Cộng 195 25 12,8% 

III. Nhận xét, đánh giá chung 

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 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. 
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 - 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. 

  - 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. 

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… 

 Trên đây là báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra về công tác An toàn thực phẩm 

huyện Đức Thọ 9 tháng năm 2020./. 
 

Nơi nhận:  
- Sở Y tế; 

- Chi cục ATVSTP tỉnh; 

 -  - Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

-   - Phòng: Kinh tế - Hạ tầng; Nông nghiệp & PTNT; 

    - Phòng Y tế; Trung tâm Y tế huyện; 

- Các phòng, ngành liên quan huyện; 

- Lưu: VT, YT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Hoàng Xuân Hùng 
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