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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:328 /BC-UBND        Đình lập, ngày 13 tháng 6 năm 2019 

 

BÁO CÁO 

Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tƣớng  

Chính phủ về ATTP quý II năm 2019  

 

Thực hiện Văn bản số 864/SYT-NVY ngày 05/6/2019 của Sở Y tế về 

việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

về ATTP quý II năm 2019. 

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập báo cáo kết quả triển khai thực hiện 

chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm quý II 

năm 2019, cụ thể như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI  

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg về tăng cường trách nhiệm 

quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, UBND huyện, Ban Chỉ đạo liên ngành 

về vệ sinh an toàn thực phẩm (BCĐ LNVSATTP) huyện đã xây dựng và ban 

hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị 

trấn thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đầy đủ và đúng 

thời hạn. Hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong triển khai các 

hoạt động bảo đảm ATTP trên địa bàn huyện.   

Trong quý II năm 2019, UBND huyện, BCĐ LNVSATTP huyện và các 

ngành thành viên Ban Chỉ đạo đã ban hành Kế hoạch số 80/KH-BCĐ ngày 

18/3/2019, Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 

2019; Kế hoạch số 22a/KH-ĐKTrLN ngày 09/4/2019 về kiểm tra liên ngành 

đảm bảo ATTP trong “Tháng hành động vì ATTP” năm 2019; Chỉ đạo UBND 

các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kiểm tra công tác đảm 

bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn theo quy định; Kế hoạch số 23a/KH-

UBND ngày 09 tháng 4 năm 2019, Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực 

phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện năm 2019; Kế hoạch số 

156/KH-ĐKTLN về việc Triển khai đợt kiểm tra liên ngành về bảo đảm ATTP 

kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2019. Các Quyết định: Số 12/QĐ-

UBND ngày 08/1/2019 về việc kiện toàn BCĐ LN về VSATTP; số 751/QĐ-

UBND ngày 01/4/2019 về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP 

trong “Tháng hành động vì ATTP năm 2019”; số 1370/QĐ-UBND về việc 

thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về bảo đảm ATTP Kỳ thi trung học phổ 

thông Quốc gia năm 2019. 

Các ngành theo chức năng nhiệm vụ được phân công đã chủ động tổ 

chức triển khai các nội dung về ATTP như: Kế hoạch số 16-KH/HNDH ngày 

28/02/2019 về tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, 

thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng  năm 2019; Công văn số 143/CV-
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TTYT ngày 30/5/2019 của Trung tâm Y tế huyện về việc tăng cường công tác 

đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong mùa hè; 

Kế hoạch số 61/KH-TTYT ngày 31/5/2019 của Trung tâm Y tế huyện về kế 

hoạch đảm bảo y tế cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 và kỳ thi tuyển dụng 

THPT năm học 2019-2020…  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỦA 

CHỈ THỊ 

1. Tăng cƣờng hiệu quả quản lý nhà nƣớc 

- UBND huyện đã kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn 

thực phẩm (VSATTP) huyện do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm 

Trưởng ban, đồng thời chỉ đạo UBND các xã, thị trấn kiện toàn Ban Chỉ đạo 

Vệ sinh an toàn thực phẩm, do đồng chí Chủ tịch UBND các xã, thị trấn làm 

Trưởng ban trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về vệ 

sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn.  

- Các thành viên BCĐ từ huyện đến xã, được phân công phụ trách địa 

bàn trực tiếp đôn đốc việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm.  

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATTP 

- Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về vấn 

đề VSATTP do vậy công tác tuyên truyền, vận động và giáo dục luôn được 

chú trọng, từng bước đổi mới về nội dung, đa dạng và phong phú  về hình 

thức. Qua đó đã tác động mạnh mẽ từ nhận thức đến thay đổi hành vi thực 

hiện các quy định của pháp luật về VSATTP, góp phần nâng cao nhận thức 

của người dân cũng như các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn 

uống. 

- Kết quả trong quý II năm 2019: Đã xây dựng và phát sóng được tổng 

số 20 lượt tin, phóng sự truyền thanh và truyền hình; 04 băng zôn với 8 khẩu 

hiệu; in 5 đĩa tuyên truyền gửi cơ sở; 04 lượt xe lưu động tuyên truyền về an 

toàn thực phẩm. 

- Trong quý II/2019 Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các cấp Hội trong 

toàn huyện đã phối hợp lồng ghép tuyên truyền Chỉ thị sô 13/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm và các văn bản cấp trên về công tác về 

sinh, an toàn thực phẩm đến toàn thể nhân dân được 153 cuộc, có 7.442 lượt 

người tham gia. 

3. Công tác Quản lý ATTP trong sản xuất, chế biến và kinh doanh 

thực phẩm 

- UBND huyện, BCĐLNVSATTP huyện chỉ đạo Văn phòng HĐND và 

UBND, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

thực hiện việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện ATTP, giấy xác nhận kiến thức về ATTP đảm bảo đúng yêu cầu theo quy 

định của pháp luật. 
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- Công tác thống kê, phân loại cơ sở thực phẩm thuộc trách nhiệm quản 

lý theo phân cấp quản lý: Hiện nay trên địa bàn huyện Đình Lập có khoảng 

trên 500 cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm.  

4. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm 

- Công tác kiểm tra được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả tập 

trung vào Tháng hành động vì ATTP qua đó kịp thời phát hiện và xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm. Kết quả: Đoàn kiểm tra liên ngành 

VSATTP từ huyện đến xã đã tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống với tổng số lượt kiểm tra là 28 cơ sở, 

có 25 cơ sở thực phẩm vi phạm (trong đó: xử lý vi phạm hành chính phạt tiền 

07, nhắc nhở 26, nộp ngân sách nhà nước số tiền: 9.250.000 đồng). Nhìn 

chung, các cơ sở sản xuất, kinh doanh được kiểm tra đã thực hiện tương đối 

tốt quy định về VSATTP, số vụ vi phạm chủ yếu các lỗi liên quan đến niêm 

yết giá, khám sức khỏe định kỳ, xác nhận kiến thức và các lỗi về thực hành, 

các cơ sở vi phạm đều bị xử lý kịp thời tùy vào mức độ . 

- Riêng đối với lĩnh vực Nông nghiệp: Việc cấp giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện vệ sinh ATTP đối với Lĩnh vực Nông nghiệp: Có duy nhất 

01 cơ sở là HTX Thiên Phú đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiêṇ an toàn thưc̣ phẩm trong sản xuất , kinh doanh rau an toàn; Việc 

quản lý ATTP đối với các cơ sở thuộc diện không phải cấp giấy chứng nhận 

cơ sở đủ điều kiện vệ sinh ATTP đối với Lĩnh vực Nông nghiệp:  Năm 2018, 

trên địa bàn huyện có 150 cơ sở, đến nay đã kiểm tra đánh giá, phân  loại 

được 92 cơ sở, trong đó: Cơ sở đạt loại A là 07; Cơ sở đạt loại B là 32 cơ  

sở; Cơ sở đạt loại C là 53 cơ sở. Năm 2019, chưa tổ chức kiểm tra, đánh giá  

phân loại các cơ sở. 

5. Công tác giám sát, kiểm nghiệm và phân tích nguy cơ ô nhiễm 

thực phẩm 

- Trong quý II năm 2019 thực hiện theo sự chỉ đạo của UBND huyện, 

Đoàn kiểm tra liên ngành về bảo đảm ATTP đã tiến hành kiểm tra được 03 đợt 

kiểm tra định kỳ là Tết Nguyên đán Mâu Tuất, Tháng hành động vì ATTP và 

giám sát bếp ăn tập thể trường học. 

- Việc triển khai, sử dụng bộ xét nghiệm nhanh an toàn thực phẩm: 

Trong quý II năm 2019 đã tiến hành kiểm nghiệm định tính bằng Test nhanh 

dung dịch Lugol thử bát ăn tại 05 bếp ăn tập thể trường học kết quả đạt yêu 

cầu; Sử dụng máy đo lường sản phẩm thịt lợn, đậu co ve, rau bắp cải kết quả 

cho các chỉ tiêu đạt yêu cầu theo quy định.  

6. Tình hình xây dựng và phát triển các vùng nguyên liệu sản xuất 

nông sản thực phẩm an toàn 

- Trong sản xuất, kinh doanh rau, quả tươi sống: Chủ yếu mang tính tự 

phát, nhỏ lẻ ở hộ gia đình, chưa hình thành vùng sản xuất nông sản thực phẩm 

an toàn, chưa có hợp tác xã trong sản xuất ra an toàn theo tiêu chuẩn VietGap, 

GlobalGap. Diện tích rau các loại hàng năm khoảng 250-300 ha. 
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- Trong chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển, kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm 

dịch động vật và sản phẩm động vật: Chủ yếu mang tính chất hộ gia đình, chưa 

hình thành vùng chăn nuôi. Công tác kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh, 

phòng ngừa và phát hiện dịch bệnh được thực hiện thường xuyên; tích cực 

triển khai tiêm phòng dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Công tác kiểm soát 

giết mổ và kiểm dịch vận chuyển được thực hiện chặt chẽ.  

7. Công tác phòng chống ngộ độc và các bệnh truyền qua thực phẩm 

Công tác phòng , chống ngộ độc thực phẩm trong quý II năm 2019 tâp̣ 

trung vào thông tin , truyền thông để thay đổi hành vi phòng , chống ngộ độc 

thực phẩm cho các đối tươṇg nguy cơ ; giám sát phát hiện, cảnh báo sớm nguy 

cơ, cảnh báo phòng , chống ngộ độc thực phẩm cho côṇg đồng; Công tác giám 

sát ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm được chỉ đạo triển khai 

thường xuyên và đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, đơn vị 

về công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm. Tại 

các Trạm Y tế các xã, thị trấn đều lập sổ theo dõi ngộ độc thực phẩm tại địa 

phương và báo cáo ngộ độc thực phẩm theo quy định. Trong quý II năm 2019 

không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn huyện. 

8. Tình hình và kết quả thực hiện đƣờng dây nóng về ATTP 

Tuy chưa thiết lập cụ thể đường dây nóng về ATTP, nhưng các cơ 

quan quản lý như Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Nông nghiệp & phát 

triển nông thôn, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Đội Quản lý thị trường số 3 đều 

thông báo số điện thoại để UBND các xã, các cơ quan đơn vị thông tin các 

vấn đề liên quan đến ATTP; người đứng đầu cơ quan đơn vị luôn thực hiện 

nghiêm chế độ thông tin, báo cáo, đảm bảo liên lạc, sẵn sàng ứng phó kịp 

thời những trường hợp liên quan đến mất ATTP trên địa bàn.  

9. Nguồn kinh phí 

 Kinh phí được cấp cho Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số năm 2019 

bố trí cho công tác quản lý, bảo đảm ATTP là 50.000.000 đồng. 

III. ĐÁNH GIÁ  CHUNG 

1. Ƣu điểm 

Công tác quản lý nhà nước về ATTP đã đi vào nề nếp, được sự quan 

tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của các ban, ngành, 

đoàn thể trong quý II năm 2019 công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn huyện đã 

có những chuyển biến tích cực; vai trò của Ban Chỉ đạo LNVSATTP trong 

việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ ngày càng được nâng cao, cơ bản đáp ứng 

yêu cầu nhiệm vụ; các văn bản của nhà nước về thực hiện các quy định bảo 

đảm ATTP được triển khai đầy đủ, kịp thời đến các đối tượng. Các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm đã không ngừng đầu tư xây dựng cơ sở 

vật chất mua sắm trang thiết bị nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ; người 

dân đã nhận thức tốt hơn về ATTP, biết lựa chọn thực phẩm an toàn cho sức 

khỏe. 
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Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, xây dựng chương trình truyền thông trên Đài Phát thanh của huyện, sử 

dụng nhiều hình thức truyền thông có hiệu quả, kịp thời đưa tin về tình hình 

ATTP trên địa bàn, tuyên truyền và giới thiệu các mô hình sản xuất, chế biến, 

kinh doanh thực phẩm an toàn, quảng bá các thương hiệu sản phẩm thế mạnh 

của huyện, tăng cường kết nối sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn tới người 

tiêu dùng. 

Công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực 

phẩm được triển khai tích cực. Việc bảo đảm ATTP phục vụ các sự kiện văn 

hóa, chính trị tại địa phương được triển khai có hiệu quả. 

2. Hạn chế và nguyên nhân 

Công tác quản lý nhà nước về ATTP tuy đã có chuyển biến song còn 

nhiều hạn chế như: 

- Hệ thống quản lý VSATTP thuộc các lĩnh vực còn thiếu về nhân lực, 

hạn chế về chuyên môn, chưa được đào tạo, thiếu kiến thức chuyên sâu về 

ATTP, đặc biệt là tuyến xã (phân công công chức Văn hóa xã hội cấp xã thực 

hiện nhiệm vụ theo dõi công tác ATTP theo hình thức kiêm nhiệm từ ngày 

26/4/2018, nên còn nhiều hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ quản lý về ATTP);  

- Việc quản lý, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP và 

giấy xác nhận kiến thức ATTP triển khai chưa thật sự đồng bộ và hiệu quả cao, 

hiện nay chỉ có ngành Y tế và ngành Nông nghiệp triển khai thực hiện tại 

huyện. Việc xác nhận kiến thức về ATTP đối với các cơ sơ do ngành Công 

thương quản lý lại do Sở Công thương thực hiện quản lý và cấp giấy nên rất 

khó khăn cho người dân khi đến thực hiện thủ tục hành chính.  

- Cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ kiểm tra 

nhà nước về chất lượng ATTP còn thiếu. Đặc biệt, trong công tác kiểm 

nghiệm, xét nghiệm trên địa bàn huyện chưa thực hiện được, các mẫu xét 

nghiệm phải gửi các trung tâm ở tuyến tỉnh, mất nhiều thời gian và tốn kém 

kinh phí.  

- Việc thực hiện công tác quản lý chất lượng VSATTP ở tuyến xã, thị 

trấn vẫn bộc lộ một số bất cập như việc triển khai thực hiện các văn bản pháp 

luật còn chậm, kiểm tra trên địa bàn chủ yếu chỉ nhắc nhở là chính nên tính răn 

đe chưa cao, một số hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống 

chưa nhận thức đầy đủ và tuân thủ đúng quy định VSATTP.  

- Đa số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong huyện là quy mô 

nhỏ lẻ, mang tính truyền thống, hộ gia đình rất khó bảo đảm các điều kiện về 

VSATTP. Phong tục tập quán sản xuất của bà con vùng sâu, vùng xa còn manh 

mún, lạc hậu. 

- Kinh phí cho công tác ATTP còn hạn hẹp, chưa đầu tư nhiều cho công 

tác ATTP ngoài nguồn ngân sách từ Trung ương. Tuyến xã không có kinh phí 

để thực hiện. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 
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Tăng cường hệ thống thanh tra, kiểm tra tại các tuyến đi kèm với mạng 

lưới kiểm nghiệm đủ mạnh. Hằng năm, quan tâm chỉ đạo, đầu tư kinh phí nâng 

cao năng lực quản lý, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ và trang bị đầy đủ 

phương tiện, dụng cụ phục vụ kiểm nghiệm cho các tuyến, đặc biệt là tại tuyến 

xã.  

V. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019 

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trong 6 

tháng cuối năm cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền 

các cấp đối với công tác bảo đảm ATTP. Nâng cao vai trò của Ban Chỉ đạo 

LNVSATTP các cấp trong tham mưu, chỉ đạo, điều hành, triển khai các chủ 

trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác bảo 

đảm ATTP.   

2. Thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, 

hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo VSATTP các cấp.  

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách pháp luật về vệ sinh 

ATTP bằng nhiều hình thức, phù hợp với đặc thù của địa phương, đến từng tổ 

chức sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ quan quản lý và người dân. Công bố 

công khai các cá nhân, tổ chức vi phạm về ATTP trên các phương tiện thông 

tin đại chúng của huyện theo quy định.  

4. Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các cấp các ngành, các đơn vị  

trong triển khai và tổ chức thực hiện công tác VSATTP. 

5. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực 

hiện Luật ATTP va các quy định pháp luật về ATTP, các cấp ủy, chính quyền, 

các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm và dịch vụ ăn uống; xử lý nghiêm khắc đối 

với các tổ chức, cá nhân vi phạm về ATTP. 

6. Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình phối hợp giám sát và vận động 

thực hiện ATTP theo Chương trình phối hợp số 90 giữa Chính phủ và Trung 

ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ của UBND huyện Đình Lập./. 

 
 

Nơi nhận: 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
- Sở Y tế Lạng Sơn; 

- VP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

 

Vi Văn Đông 
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