UBND HUYỆN BẠCH THÔNG
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bạch Thông, ngày 10 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO
Hoạt động triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm trên địa bàn
huyện Bạch Thông năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 201/KH-BCĐ ngày 29/3/2022 của Ban Chỉ đạo liên
ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai “Tháng hành động vì
An toàn thực phẩm” năm 2022, Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP huyện báo cáo
kết quả như sau:
I. Công tác chỉ đạo của địa phương trong việc thực hiện Chỉ thị 34/CTTTg ngày 11/12/2014, Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng
Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;
Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng
cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới
của các địa phương
1. Công tác chỉ đạo của địa phương.
Triển khai thực hiện Chỉ thị 34/CT-TTg ngày 11/12/2014, Chỉ thị số 13/CTTTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý
nhà nước về an toàn thực phẩm; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2020
của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an
toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn huyện, Kế hoạch số 201/KH-BCĐ
ngày 29/3/2022 của Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Kạn về
việc triển khai “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2022. Ban chỉ đạo
liên ngành về ATTP đã ban hành văn bản triển khai các hoạt động đảm bảo ATTP
trên địa bàn và chỉ đạo đối với tuyến xã, thị trấn triển khai các hoạt động đảm bảo
ATTP trên địa bàn, cụ thể:
- Kế hoạch số 97/KH-BCĐ ngày 05/4/2022 triển khai “Tháng hành động vì an
toàn thực phẩm” trên địa bàn huyện Bạch Thông năm 2022.
- Quyết định số 843/QĐ-UBND ngày 12/4/2022 về việc kiện toàn Đội thanh,
kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Bạch Thông.
- Kế hoạch số 106/-KH-BCĐ ngày 13/4/2022 triển khai kiểm tra liên ngành
trong Thàng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022.
- Kế hoạch số 19/KH-BCĐ ngày 08/02/2022 về triển khai công tác hậu kiểm về
an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Bạch Thông năm 2022.
- Việc tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực
phẩm các cấp (huyện, xã) :

+ Quyết định 1918/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của Uỷ ban nhân dân huyện
Bạch Thông về việc kiện toàn BCĐ LN về VSATTP, trong đó, đồng chí Chủ tịch
UBND huyện làm trưởng ban;
+ Quyết định số 1818/QĐ-BCĐ ngày 13/6/2017 về việc ban hành Quy chế hoạt
động của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Bạch Thông.
Theo đó, Ban Chỉ đạo hoạt động và làm việc theo Quy chế.
+ 14/14 xã, thị trấn thực hiện kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP, ban
hành Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” trên địa bàn năm
2022 và Kế hoạch triển khai kiểm tra liên ngành trong Thàng hành động vì an toàn
thực phẩm năm 2022.
2. Kết quả một số hoạt động quản lý chuyên ngành về ATTP tại địa
phương:
2.1- Ngành Y tế :
- Trực tiếp, phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện tham mưu BCĐ
liên ngành về ATTP huyện về triển khai các hoạt động "Tháng hành động" ATVSTP
năm 2022;
- Chỉ đạo tiến hành rà soát, thống kê danh sách cơ sở thực phẩm từ cấp xã và
tổng hợp phân loại cơ sở do ngành Y tế quản lý là 195 cơ sở trong đó cấp huyện
quản lý 17 cơ sở và cấp xã quản lý 178 cơ sở.
- Tổ chức tuyên truyền về Tháng hành động và kiến thức an toàn thực phẩm,
lồng ghép vào các cuộc họp thôn và các chương trình y tế khác.
- Tham gia công tác kiểm tra liên ngành về ATTP trên địa bàn huyện.
- Chỉ đạo trạm Y tế các xã, thị trấn, giám sát chuyên ngành về vệ sinh an toàn
thực phẩm tại các các cơ sở thực phẩm do ngành Y tế quản lý theo phân cấp. Trong
quá trình giám sát hướng dẫn tư vấn các cơ sở dịch vụ ăn uống tìm hiểu kiến thức và
tự xác nhận kiến thức về VSATTP.
- Trong 04 tháng đầu năm 2022 và trong Tháng hành động, trên địa bàn huyện
không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào.
2.2 - Ngành Nông nghiệp:
- Tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân về các quy định của Luật An toàn thực
phẩm, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ; các thông tư
của Bộ Nông nghiệp và TNT: Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày
25/12/2018, Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 và các thông tư
quy định bảo đảm an toàn thực phẩm và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm đã phối hợp với Chi cục Trồng trọt,
bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng kiểm tra thực tế tại các cơ sở sản xuất, kinh
doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn. Qua kiểm tra các tổ chức, cá nhân
cơ bản đã chấp hành và thực hiện tương đối tốt các quy định trong an toàn thực phẩm.
- Tham gia công tác kiểm tra liên ngành về ATTP trên địa bàn huyện.
2.3- Ngành Công thương:

- Tổng số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện : 185 cơ
sở, trong đó:
+ Số cơ sở sản xuất thực phẩm : 08
+ Số cơ sở kinh doanh thực phẩm : 177
- Từ đầu năm 2022, số cơ sở được cấp bản cam kết cơ sở đủ điều kiện An toàn
trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm là 01 cơ sở.
- Công tác quản lý nhà nước về ATTP: Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện
thường xuyên phối hợp với các ngành, cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm
tra các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh về chấp hành các quy định về an toàn thực
phẩm, qua phối hợp kiểm tra các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh chấp hành tương đối
tốt về quy định An toàn thực phẩm.
- Tham gia công tác kiểm tra liên ngành về ATTP trên địa bàn huyện.
2.4- Ngành Giáo dục:
- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục : tổ chức bữa ăn học đường, các dịch vụ ăn uống
trong trường học phải đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 và các
quy định về an toàn thực phẩm.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức cho học sinh, cán bộ quản
lý, giáo viên, nhân viên chế biến thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, căng tin trường học
và cha mẹ học sinh về thực phẩm lành mạnh và an toàn thực phẩm; vệ sinh cá nhân
trong việc phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm. Triển
khai mạnh mẽ các hoạt động vệ sinh trường học để phòng, chống các bệnh truyền
nhiễm, chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh trong trường học.
- 100% các cơ sở giáo dục, trường học không xảy ra tình trạng ngộ độc thực
phẩm.
- Các bếp ăn thường xuyên được kiểm tra, rà soát và sắp xếp theo quy tắc 1
chiều, thực phẩm nấu ăn cho học sinh đảm bảo tươi, ngon, không có tình trạng ôi, thiu,
hết hạn sử dụng.
II. HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG NĂM 2022
1. Tình hình ngộ độc thực phẩm:
Năm
TT
Nội dung
Năm 2021
năm 2022
1
Số vụ
0
0
2
Số mắc (người)
0
0
3
Số tử vong (người)
0
0
4
0
0
Số vụ  30 người mắc (vụ)
Nguyên nhân (vụ)
- Vi sinh
5
- Hóa học
- Độc tố tự nhiên
- Không xác định
Cộng
0
0

2. Hoạt động truyền thông:
TT

Tên hoạt động/hình thức

Tuyến huyện và tuyến xã
Số lượng
Ghi chú

2

Nói chuyện/Hội thảo (buổi/tổng số
người dự)
Tập huấn (lớp/tổng số người dự)

3

Phát thanh loa, đài (tin/bài/phóng sự)

35

4

Truyền hình (buổi/tọa đàm/phóng sự)

0

5

Báo viết (tin/bài/phóng sự)

09

6

Băng rôn, khẩu hiệu

46

7

Tranh áp – phích/Posters

80

8

Tờ gấp/tờ rơi

9

Tài liệu khác (Đĩa CD)

1

51 buổi/2250
người dự

TT lồng ghép 71
buổi/1815 người

0

4400
48

X
ử
l
ý

3. Việc lập kế hoạch và triển khai Tháng hành động năm 2022:
Tuyến xã (1)
Tuyến huyện (2)
Cộng
TT Nội dung hoạt động Số xã thực
(1+2 )
Số
Số huyện thực
Số
hiện/Tổng lượng hiện/Tổng số lượng
số xã
huyện
1 Ban hành các văn
14/14
28
1
2
30
bản chỉ đạo triển
khai THĐ (văn bản)
2 Tổ chức Lễ phát
0
0
0
0
0
động/Hội nghị triển
khai
3 Tổ chức Hội nghị
0
0
0
0
0
tổng kết THĐ
4. Hoạt động thanh, kiểm tra:
Xã
Huyện
TT Cơ sở thực phẩm
TS Số
Số Tỉ lệ TS Số
Số Tỉ lệ
cơ
được
đạt đạt cơ được
đạ
đạt
sở
KT,
(%) sở KT,
t
(%)
Th.Tr
Th.Tr
1.
Sản xuất chế biến TP
1
1
100
2.
Kinh doanh tiêu dùng
20
18
90
3.
Dịch vụ ăn uống
9
9
100
30
28 83,3
Cộng (1+2+3)
4 Số cơ sở vi phạm
5
- Số cơ sở bị cảnh cáo
0

- Số cơ sở bị phạt tiền
2
- Số tiền
2.300.000đ
- Số cơ sở bị huỷ SP
2
- Loại SP/SL
31
- Số cơ sở bị đóng cửa
0
- Khác (ghi rõ)
0
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:
1. Thuận lợi:
- Được sự quan tâm chỉ đạo của Sở Y tế Bắc Kạn, thường trực Huyện ủy,
HĐND-UBND huyện và các Ban, ngành, đoàn thể có liên quan.
- Các hoạt động trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm được triển khai
kịp thời như: Xây dựng kế hoach triển khai tháng hành động, tổ chức thanh kiểm tra
liên ngành VSATTP trên địa bàn huyện, tổ chức các hoạt động truyền thông trên cổng
thông tin điện tử và hệ thống phát thanh của huyện, các xã, thị trấn.
- Hoạt động kiểm tra liên ngành được triển khai kịp thời từ huyện đến xã.
- Có sự phối hợp giữa các ban, ngành trong triển khai các hoạt động trong
Tháng hành động vì An toàn thực phẩm.
- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn hợp tác với đội kiểm
tra trong khi làm nhiệm vụ và đa số có trách nhiệm đối với công tác vệ sinh an toàn
thực phẩm.
- Nhận thức của người dân ngày một nâng cao nên trong 3 năm gần đây trên
địa bàn huyện không có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra.
2. Khó khăn:
- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên việc triển khai thực hiện các hoạt
động chương trình bị ảnh hưởng, đặc biệt là công tác truyền thông trực tiếp.
- Đội ngũ cán bộ làm công tác VSATTP còn thiếu, chủ yếu là hoạt động kiêm
nhiệm nên kết quả chưa cao.
- Chưa bố trí được kinh phí hỗ trợ cho các thành viên Đoàn kiểm tra liên
ngành khi thực hiện nhiệm vụ.
- Các hộ kinh doanh chủ yếu nhỏ lẻ, cơ sở vật chất chưa đáp ứng được theo quy
định, do vậy gặp khó khăn trong việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn
thực phẩm, chủ yếu là thực hiện ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm.
3. Đề xuất, kiến nghị:
- Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo và kiểm tra
giám sát đối với hoạt động đảm bảo ATTP trên địa bàn huyện.
- Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm tỉnh tổ chức tập huấn chuyên môn
nghiệp vụ cho thành viên Ban chỉ đạo huyện, xã và thành viên đội kiểm tra liên
ngành về công tác quản lý và thanh, kiểm tra liên ngành về An toàn thực phẩm.
- Nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước và phối hợp liên ngành giữa ngành
Công thương, Nông Nghiệp và các ban ngành đoàn thể.

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về vệ sinh an toàn thực phẩm để mọi
người dân hiểu và biết cách lựa chọn thực phẩm, kinh doanh thực phẩm đảm bảo an
toàn, chất lượng.
Trên đây là báo cáo kết quả triển khai hoạt động quản lý nhà nước về An toàn
thực phẩm và việc triển khai “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm năm 2022 trên
địa bàn huyện Bạch Thông./.
Nơi nhận:
-

-

-

-

Gửi bản điện tử :
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn (b/c) ;
- Sở Y tế Bắc Kạn (b/c) ;
- Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm tỉnh Bắc
Kạn;
- Thành viên đoàn kiểm tra LN ATTP tỉnh (b/c) ;
- TT Huyện Uỷ, HĐND huyện (b/c);
- CT, PCT UBND huyện;
- Thành viên BCĐ LNATTP huyện ;
- Thành viên đội KT LN về ATTP huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT, THVX-YT.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nguyễn Duy Luân

