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BÁO CÁO 

Kết quả tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022 

 

Căn cứ Kế hoạch số 40/KH-BCĐ ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Ban Chỉ 

đạo liên ngành tỉnh Lạng Sơn về an toàn thực phẩm triển khai “Tháng hành 

động vì an toàn thực phẩm” năm 2022, Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an 

toàn thực phẩm huyện Đình Lập báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động vì 

an toàn thực phẩm năm 2022 như sau: 

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO 

Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) huyện 

Đình Lập đã xây dựng Kế hoạch số 121/KH-BCĐ ngày 30/3/2022 về triển khai 

"Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2022; tham mưu cho UBND 

huyện ban hành Quyết định số 791/QĐ-UBND  ngày 13/4/2022 về việc thành 

lập Đoàn kiểm tra liên ngành  về ATTP trong “Tháng hành động vì an toàn thực 

phẩm năm 2022”. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai 

thực hiện nghiêm túc các nội dung “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 

2022”. 

II. THÔNG TIN, TRUYỀN THÔNG 

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện 

thực hiện việc thông tin, tuyên truyền về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; 

100% các đơn vị đã triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 

2022 (kết quả theo phụ lục 2 đính kèm). 

III. THANH TRA, KIỂM TRA 

1. Số lượng cuộc thanh tra, kiểm tra: 28;  Số đoàn kiểm tra: 13 đoàn. 

2. Số cơ sở được thanh tra, kiểm tra: 12 cơ sở. 

3. Kết quả chi tiết (theo phụ lục 3):  

IV. KIỂM NGHIỆM THỰC PHẨM (Phụ lục 4) 

V. NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM (Phụ lục 5) 

VI. ĐÁNH  GIÁ CHUNG 

1. Thuận lợi 

- 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. Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP 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 
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thời đến các đối tượng. Người dân đã nhận thức tốt hơn về ATTP, biết lựa chọn 

thực phẩm an toàn cho sức khỏe. 

- Việc chấp hành các quy định về đảm bảo ATTP của các cơ sở kinh 

doanh, chế biến từng bước được nâng lên, một số lỗi về thủ tục hành chính như: 

Giấy đăng ký kinh doanh, giấy khám sức khỏe, hợp đồng xác nhận kiến thức 

ATTP, giấy kiểm nghiệm mẫu nước cơ bản đã giảm đáng kể. 

- 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. 

2. Khó khăn 

Công tác quản lý nhà nước về ATTP tuy đã có chuyển biến, xong còn một 

số hạn chế như: 

- 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; công tác tuyên truyền mang tính sâu rộng, chưa đi vào chiều sâu. 

- Thông qua kiểm tra, nhìn chung các cơ sở cơ bản chấp hành các quy 

định của Nhà nước về VSATTP. Tuy nhiên bên cạnh các cơ sở chấp hành đầy 

đủ vẫn còn một số cơ sở vi phạm với các hành vi như sau: Không có niêm yết 

giá, hàng hóa có nhãn không ghi đủ các nội dung bắt buộc trên hàng hóa, kinh 

doanh thực phẩm bao bì bẩn, kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng, người chế 

biến thức ăn không sử dụng trang phục bảo hộ, không có lưu mẫu thức ăn. 

3. Đề xuất, kiến nghị 

Đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh tăng cường hệ thống kiểm tra tại các tuyến đi 

kèm với mạng lưới kiểm nghiệm đủ mạnh. Hằng năm, xem xét quan tâm đầu tư 

kinh phí tập huấn nâng cao năng lực quản lý, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ; 

trang bị đầy đủ phương tiện, dụng cụ phục vụ kiểm nghiệm (như test thử nhanh) 

cho các tuyến, đặc biệt là tại tuyến xã. 

Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP huyện Đình Lập trân trọng báo cáo./. 

Nơi nhận: 
- Chi cục An toàn VSTP tỉnh Lạng Sơn; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 
- Lưu: VT. 
 

 

 

 

 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN  

Tô Thị Hiến 
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Phụ lục 1. Số lượng văn bản chỉ đạo triển khai tháng hành động 

 

TT 

 

Nội dung hoạt 

động 

Tuyến xã (1) Tuyến huyện (2) Tuyến tỉnh (3) Cộng  

(1+2+3) Số xã thực 

hiện/Tổng 

số xã 

Số 

lượng 

Số huyện 

thực 

hiện/Tổng 

số huyện 

Số 

lượng 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

1 Ban hành các văn 

bản chỉ đạo triển 

khai THĐ (văn 

bản) 

12 12 01 01 

   

2 Tổ chức Lễ phát 

động/Hội nghị 

triển khai 

0 0 0  
   

3 Tổ chức Hội nghị 

tổng kết THĐ 
0 0 0     

 

Phụ lục 2. Kết quả thông tin tuyên tuyền 

 

TT 

 

Nội dung hoạt 

động 

Tuyến xã (1) Tuyến huyện (2) Tuyến tỉnh (3) Cộng  

(1+2+3) Số xã thực 

hiện/Tổng 

số xã 

Số 

lượn

g 

Số huyện 

thựchiện/Tổn

g số huyện 

Số 

lượng 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

1 Nói chuyện/Hội 

thảo (buổi/tổng số 

người dự) 

       

2 Tập huấn (Lớp/tổng 

số người dự) 

       

3 Phát thanh loa, đài 

(tin,bài,phóng sự) 

       

4 Truyền hình 

(Buổi/tọa 

đàm,phóng sự) 

       

5 Báo viết 

(tin/bài/phóng sự) 

       

6 Băng rôn, khẩu 

hiệu 

       

7 Tranh áp – 

phích/Posters 

       

8 Tờ gấp, tờ rơi        

9 Hoạt động khác 

(ghi rõ):………… 

24 lượt tin 

bài, 04 buổi 

tuyên truyền 

lưu động tại 

02 thị trấn, 10 

đĩa tuyên 

truyền tại 10 

xã 

      

 



Phụ lục 3. Kết quả thanh tra, kiểm tra 

 

TT 

 

Nội dung 

Tuyến xã Tuyến Huyện Tuyến Tỉnh Cộng  

(1+2+3) Sản 

xuất 

TP  

KD

TP 

KD 

DVĂU 

KD 

TĂĐP 
Cộng Sản 

xuất 

TP  

KDTP KD 

DVĂU 

KD 

TĂĐP 
Cộng Sản 

xuất 

TP  

KDTP KD 

DVĂU 

KD 

TĂĐP 
Cộng 

1 Tổng số cơ 

sở 

 28               

2 Số cơ sở 

được thanh 

tra, kiểm tra 

 12               

 Số CS đạt 

(SL) 

 06               

 Số CS vi 

phạm (SL) 

 06               

3 Xử lý vi 

phạm 

 06               

3.1 Phạt tiền:  06               

 Số cơ sở                 

 Tiền phạt  

(đồng) 

 3.75

0.00

0 

              

3.2 Xử phạt bổ 

sung 

                

a Tước quyền 

xử dụng 

GCN 

                

 + Giấy CN 

CS đủ điều 

kiện ATTP  

                

 + Giấy                 
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chứng nhận 

GMP 

 + Giấy tiêp 

nhận bản 

đăng ký 

công bố SP 

                

 + Giấy 

XNQC 

                

b Đình chỉ 

hoạt động 

                

c Tịch thu 

tang vật 

                

3.3 Khắc phục 

hậu quả 

(loại, trọng 

lượng): 

                

 Buộc thu 

hồi 

                

 Buộc tiêu 

hủy 

                

 Khác (ghi 

rõ) 

                

4 Xử lý khác                 

4.1 Đình chỉ lưu 

hành 

                

4.2 Chuyển cơ 

quan điều 

tra 

                

 

  



Phụ lục 4. Kiểm nghiệm thực phẩm 

TT Nội dung 
Tuyến xã 

(1) 

Tuyến huyện 

(2) 

Tuyến 

tỉnh (3) 

Cộng 

(1+2+3) 

1 Xét nghiệm tại labo 

(Tổng số mẫu) 

    

1.1 Hóa lý  

(Tổng số mẫu) 

    

 Số mẫu đạt     

 Số mẫu không đạt     

1.2 Vi sinh 

(Tổng số mẫu) 

    

 Số mẫu đạt     

 Số mẫu không đạt     

2 Xét nghiệm nhanh 

(Tổng số mẫu) 

    

2.1 Hóa lý  

(Tổng số mẫu) 

    

 Số mẫu đạt     

 Số mẫu không đạt     

2.2 Vi sinh 

(Tổng số mẫu) 

    

 Số mẫu đạt     

 Số mẫu không đạt     

Tổng  (1+2)     
 

Phụ lục 5. Ngộ độc thực phẩm 

TT Nội dung 
Kết quả So sánh năm 

nay/năm trước năm nay năm trước 
1 Số vụ 0 0  
2 Số mắc (người) 0 0  
3 Số tử vong (người)    
4 Số vụ  30 người mắc (vụ)    
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Nguyên nhân (vụ)    
- Vi sinh    
- Hóa học    
- Độc tố tự nhiên    
- Không xác định    

Cộng    
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