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BÁO CÁO  

Kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm 

 trong dịp Tết Trung thu năm 2018 

 

Thực hiện Kế hoạch số 82/KH-BCĐ ngày 31/8/2018 của Ban Chỉ đạo liên 

ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lạng Sơn về triển khai thanh tra, kiểm tra 

liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2018; Ban Chỉ đạo 

liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Đình Lập báo cáo kết quả triển khai 

trên địa bàn như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO 

Ban chỉ đạo huyện đã ban hành Kế hoạch số 169/KH-BCĐ ngày 31/8/2018 

về kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2018, trong 

đó chỉ đạo các cơ quan, đơn vị huyện phối hợp thực hiện công tác kiểm tra liên 

ngành trên địa bàn; UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai công tác 

kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm tại địa bàn. 

UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2230/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 

về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra Chuyên đề các mặt hàng phục 

vụ Tết Trung thu năm 2018. 

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA TẠI CƠ SỞ THỰC PHẨM  

1. Việc tổ chức các đoàn kiểm tra 

 Tổng số đoàn kiểm tra là 13 đoàn, trong đó: 

 - Số đoàn kiểm tra tuyến huyện: 01 đoàn; 

 - Số đoàn kiểm tra tuyến xã: 12 đoàn. 

 2. Kết quả kiểm tra 
 

 Bảng 1: Kết quả thanh tra, kiểm tra 

 

TT 
Loại hình cơ sở 

thực phẩm 

Tổng số cơ 

sở 

Số CS được 

thanh, kiểm tra 

Số cơ sở 

đạt 

Tỷ lệ % 

đạt 

1 Sản xuất, chế biến              0        0      



2 Kinh doanh 12 12 12 100% 

3 Dịch vụ ăn uống     

 

Tổng số (1 + 2 + 3) 12 12 12 100 

 

% 

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 12          100% 

2 Số cơ sở có vi phạm 06          50% 

3 Số cơ sở vi phạm bị xử lý 06          50% 

 Trong đó:   

3.1 Hình thức phạt chính:   

 Số cơ sở bị cảnh cáo      0           

 Số cơ sở bị phạt tiền     06           50% 

 Tổng số tiền phạt 4.250.000  

3.2 
Hình thức phạt bổ sung, biện pháp khắc 

phục hậu quả 

0  

* 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 CS 

được 

thanh tra 

Số cơ sở 

vi phạm 

Tỷ lệ 

% 

1 

Vi phạm quy định về sử dụng nguyên liệu 

thực phẩm trong sản xuất, chế biến thực 

phẩm 

   

2 

Vi phạm quy định về sử dụng phụ gia 

thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực 

phẩm trong sản xuất, chế biến thực phẩm 

   

3 
Vi phạm quy định về sử dụng hóa chất 

trong sản xuất, chế biến thực phẩm 

   

4 
Vi phạm quy định về tăng cường vi chất 

dinh dưỡng vào thực phẩm 

   

5 

Vi phạm quy định về sử dụng vật liệu bao 

gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực 

phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm 

   

6 

Vi phạm quy định về tiêu chuẩn sức khỏe 

trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, 

phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến 

thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, 

chứa đựng thực phẩm 

12 3 40% 

7 

Vi phạm quy định về tập huấn kiến thức 

an toàn thực phẩm, cán bộ kỹ thuật, nhân 

viên kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ 

trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu 

bao gói, chứa đựng thực phẩm 

   

8 

Vi phạm quy định về thực hành an toàn 

thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ 

trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu 

bao gói, chứa đựng thực phẩm 

   

9 

Vi phạm quy định về điều kiện chung bảo 

đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực 

phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, 

dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực 

phẩm 

   

10 
Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm 

an toàn thực phẩm trong bảo quản thực 

   



phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế 

biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, 

chứa đựng thực phẩm 

11 

Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm 

an toàn thực phẩm trong vận chuyển thực 

phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế 

biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, 

chứa đựng thực phẩm 

   

12 

 Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm 

an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm tươi sống có nguồn gốc 

thủy sản 

   

13 

Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm 

an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh 

doanh động vật, sản phẩm động vật tươi 

sống sử dụng làm thực phẩm 

   

14 

Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm 

an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm tươi sống có nguồn gốc 

thực vật 

   

15 

Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm 

an toàn thực phẩm trong kinh doanh thực 

phẩm đã qua chế biến 

   

16 

Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm 

an toàn thực phẩm trong kinh doanh dịch 

vụ ăn uống thuộc loại hình cửa hàng ăn 

uống, cửa hàng, quầy hàng kinh doanh 

thức ăn ngay, thực phẩm chin 

   

17 

Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm 

an toàn thực phẩm trong kinh doanh dịch 

vụ ăn uống thuộc loại hình chế biến suất 

ăn sẵn; căng tin kinh doanh ăn uống; bếp 

ăn tập thể; bếp ăn, nhà hàng ăn uống của 

khách sạn, khu nghỉ dưỡng; nhà hàng ăn 

uống 

   

18 

Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm 

an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức 

ăn đường phố 

   

19 

Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm 

an toàn thực phẩm đối với thực phẩm 

chức năng, thực phẩm biến đổi gen, thực 

   



phẩm chiếu xạ 

20 
Vi phạm quy định về giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

   

21 

Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm 

an toàn thực phẩm đối với thực phẩm 

nhập khẩu, thực phẩm xuất khẩu 

   

22 

Vi phạm quy định khác về bảo đảm an 

toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh 

doanh, nhập khẩu thực phẩm 

   

23 
Vi phạm quy định về thông tin, giáo dục, 

truyền thông về an toàn thực phẩm 

   

24 
Vi phạm quy định về kiểm nghiệm thực 

phẩm 

   

25 

Vi phạm quy định về phòng ngừa, ngăn 

chặn, khắc phục sự cố về an toàn thực 

phẩm và thực hiện các giải pháp hạn chế 

nguy cơ mất an toàn thực phẩm 

   

26 
Vi phạm quy định về truy xuất nguồn gốc 

đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn 

   

 

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    

1.1 Hóa lý     

1.2 Vi sinh    

 Tổng số XN tại labo    

2 XN nhanh    

3 Cộng    
 

 III. NHẬN XÉT CHUNG 

Công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu được sự 

quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành; công tác kiểm tra được thực hiện trước, 

trong và sau tết Trung thu; các cơ sở sản xuất kinh doanh đa số chấp hành tốt các 

quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Các lỗi vi phạm chủ yếu của một số cơ sở 

kinh doanh là về thủ tục hành chính như không niêm yết, thiếu giấy khám sức khỏe 

định kỳ đối với người kinh doanh thực phẩm; bán hàng quá hạn sử dụng. 

 IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 



 - Đề nghị cấp trên cấp thêm kinh phí hoạt động cho Ban chỉ đạo cấp huyện và 

cấp xã. 

 - Đề nghị Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh tổ chức tập huấn công tác 

thanh tra, kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm cho cán bộ tuyến huyện và tuyến 

xã. 

 Trên đây là Báo cáo kết quả triển khai công tác kiểm tra về an toàn thực 

phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2018 của Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an 

toàn thực phẩm huyện Đình Lập./. 

 

                TRƯỞNG BAN  
Nơi nhận:                                                                          
- Chi cục VSATTP (B/c); 
- CT, CPCT UBND;                                                              
- Thành viên BCĐ huyện; 

- Lưu: VT. 
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