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BÁO CÁO 

Kết quả kết quả thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020  

của Thủ tướng Chính phủ Tiếp tục tăng cường trách nhiệm  

quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới năm 2022 

 

I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022 

1. Công tác quản lý, chỉ đạo 

Huyện Thạch An luôn xác định công tác bảo đảm an toàn thực phẩm 

(ATTP) là một nhiệm vụ hết sức quan trọng vì mục tiêu chăm sóc sức khỏe nhân 

dân và phát triển kinh tế - xã hội. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các 

tổ chức chính trị - xã hội đã quan tâm thực hiện tốt công tác bảo đảm ATTP. 

Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm từ huyện đến xã, thị trấn 

được thành lập, củng cố và kiện toàn, đảm bảo hoạt động phù hợp với Luật An 

toàn thực phẩm. Công tác phối hợp liên ngành trong thực hiện nhiệm vụ thanh 

tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật về ATTP được duy trì, đồng 

bộ và quyết liệt, phù hợp với từng thời điểm, kết hợp với hoạt động truyền 

thông, kiểm tra, hậu kiểm, giám sát mối nguy gây ô nhiễm thực phẩm ... hằng 

năm, ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, 

UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện bảo đảm 

ATTP dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân; Tháng hành động vì ATTP, Tết 

Cổ truyền, Rằm Tháng bảy, Tết Trung Thu...  

- Ban hành văn bản hướng dẫn, kế hoạch triển khai Chỉ thị, tổ chức hội 

nghị quán triệt thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ Tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực 

phẩm trong tình hình mới (Chỉ thị số 17/CT-TTg). Cụ thể:  

+ Kế hoạch số 04/KH-BCĐ, ngày 04/01/2022 của Ban Chỉ đạo liên ngành 

vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Thạch An về triển khai công tác bảo đảm an 

toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm dần và mùa Lễ hội Xuân 2022 trên địa 

bàn huyện Thạch An. 

+ Báo cáo số 71/BC-BCĐ ngày 11/02/2022 của Ban Chỉ đạo liên ngành 

vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Thạch An về báo cáo Kết quả kiểm tra vệ sinh 

an toàn thực phẩm trước Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022. 

+ Kế hoạch số 471/KH-BCĐ ngày 08/4/2022 của Ban Chỉ đạo liên ngành 

vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Thạch An về triển khai "Tháng hành động vì 

an toàn thực phẩm" huyện Thạch An năm 2022. 
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+ Công văn số 566/UBND-VHTT ngày 26/4/2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện Thạch An về việc tuyên truyền "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" 

năm 2022. 

+ Báo cáo số 261/BC-BCĐ ngày 24/5/2022 của Ban Chỉ đạo liên ngành 

vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Thạch An về triển khai "Tháng hành động vì 

an toàn thực phẩm" năm 2022. 

+ Kế hoạch số 1325/KH-BCĐ ngày 30/8/2022 của Ban Chỉ đạo liên 

ngành vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Thạch An về đảm bảo an toàn thực 

phẩm dịp Tết Trung thu năm 2022. 

+ Báo cáo số 491/BC-BCĐ ngày  19/9/2022 của Ban Chỉ đạo liên ngành 

vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Thạch An về kết quả triển khai công tác an 

toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2022. 

- Các phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Trung tâm Y tế huyện, các thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm 

ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác đảm bảo an toàn thực phầm 

trong phạm vi ngành, lĩnh vực được phản công quản lý, phụ trách. 

 2. Kết quả thực hiện các nội dung hoạt động trong năm 2022 

 2.1. Kết quả rà soát, đề xuất và trình ban hành, sửa đổi, bổ sung hoàn 

thiện các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc thẩm 

quyền quản lý; Kết quả kiểm tra, giám sát công tác quản lý an toàn thực 

phẩm và việc thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại 

các tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý và việc xử lý tổ chức, cá nhân 

lơ là, thiếu trách nhiệm trong quản lý. 

- UBND huyện Thạch An đã triển khai, thực hiện Quyết định số 38/2020 

ngày 11/12/2020 về Quy định phân công phân cấp quản lý nhà nước về an toàn 

thực phẩm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

 - Kết quả kiểm tra giám sát công tác quản lý ATTP và việc thực hiện Chỉ 

thị số 17/CT-TTg tại các đơn vị, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý. 

+ Trong các dịp cao điểm về ATTP như Tết Nguyên đán, Tháng hành 

động về ATTP, Tết trung thu, Ban Chỉ đạo liên ngành huyện đã ban hành các 

văn bản chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát 

nhằm bảo đảm ATTP trên địa bàn toàn huyện. 

 + Trong "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2022: Ban Chỉ 

đạo liên ngành huyện đã ban hành Kế hoạch số 471/KH-UBND ngày 08/4/2022 

trong đó giao nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị: Y tế, Kinh tế - Hạ tầng, Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn, Công an huyện, Đội quản lý thị trường số 02 tổ 

chức kiểm tra đối với các cơ sở thực phẩm, các nhóm sản phẩm thuộc thẩm 

quyền quản lý, triển khai kế hoạch đến các cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ 

chức triển khai thực hiện. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức thực 

hiện các nội dung của Kế hoạch 471/KH-UBND ngày 08/4/2022 của 

BCĐVSATTP.  
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Chỉ đạo Đoàn kiểm tra Liên ngành vệ sinh ATTP của huyện, xã tiến hành 

kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn quản lý, đồng 

thời các xã, thị trấn thành lập 14/14 Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra 

công tác quản lý nhà nước về ATTP tại 14/14 xã, thị trấn, kiểm tra trực tiếp các 

cơ sở thực phẩm tại địa phương. Ban Chỉ đạo liên ngành VSATTP tuyến huyện 

kiện toàn đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra việc thực hiện tháng hành động của 

Ban Chỉ đạo tuyến xã, thị trấn và kiểm tra việc chấp hành các quy định về ATTP 

đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn quản lý. 

2.2 Công tác giám sát an toàn thực phẩm. 

- Công tác kiểm tra, giám sát: Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP huyện đã 

ban hành các kế hoạch, công văn trong đó chỉ đạo các đơn vị thực hiện theo 

chức năng nhiệm vụ được phân công; Phòng Y tế huyện tham mưu UBND 

huyện ban hành Quyết định kiên toàn đoàn kiểm tra liên ngành huyện, các 

phòng, ban, ngành liên quan phối hợp thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về an 

toàn vệ sinh thực phẩm các cấp vào những đợt cao điểm. UBND huyện chỉ đạo 

các phòng, ban ngành trong địa bàn huyện thường xuyên phối hợp liên ngành 

tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm vào những đợt cao điểm trong năm: Tết 

Nguyên đán; Tháng hành động vì ATTP; Tết Trung thu... kiểm tra, hậu kiểm các 

cơ sở sản xuất, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể về việc thực hiện, chấp hành các 

quy định đảm bảo ATTP. Trong năm 2022 trên địa bàn huyện Thạch An không 

ghi nhận ca tử vong, ca ngộ độc do ATTP. 

2.3. Thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin 

trong lĩnh vực bảo đảm an toàn thực phẩm 

- Chỉ đạo các cơ quan: Y tế, Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Đội Quản lý thị trường số 01 đẩy mạnh công tác hành 

chính công nhằm tạo điều kiện thuận lợi và giảm thiểu tối đa thời gian thực hiện 

thủ tục hành chính cho các tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên 

dựa bàn huyện. 

- Đảm bảo công khai các quy trình, thủ tục hành chính theo đúng quy 

định, giải quyết thủ tục hành chính đúng thời hạn.  

- Thực hiện tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực 

ATTP theo đúng quy định. Kết quả: 

+ Lĩnh vực y tế: Trong năm 2022 tiếp nhận 05 Hồ sơ đề nghị cấp Giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP và đã cấp 06 Giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm đối với dịch vụ ăn uống, Xác nhận kiến thức ATTP 

cho chủ các cơ sở sản xuất, chế biến, người trực tiếp chế biến thực phẩm, các cô 

nuôi tại các bếp ăn trường học, các cơ sở và các trường học ký bản cam kết 

ATTP đối với dịch vụ ăn uống và bếp ăn tập thể. 

+ Lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng: Yêu cầu các cơ sở kinh doanh buôn bán 

thực phẩm đến ký Bản cam kết chấp hành các quy đinh đảm bảo an toàn thực 

phẩm trong kinh doanh thực phẩm. 
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+ Lĩnh vực Nông nghiệp - Phát triển nông thôn: Cấp giấy chứng nhận đủ 

điều kiện ATTP đối với các cơ sở, hộ kinh doanh, sản xuất thuộc lĩnh vực quản 

lý trên địa bàn huyện. 

2.4. Công tác thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm 

- Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng 

tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật và phổ biến kiến thức về 

VSATTP, nhất là Luật An toàn thực phẩm và các văn bản quy phạm pháp luật 

có liên quan. 

 - Tăng cường công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, tăng thời lượng truyền thông trong dịp Tết Nguyễn dẫn và mùa lễ hội 

xuân 2022; tháng hành động vì an toàn thực phẩm; Tết trung thu, tuyên truyền 

phổ biến kiến thức ATTP, lựa chọn thực phẩm an toàn, phòng chống ngộ độc 

thực phẩm và những bệnh truyền qua thực phẩm, bằng nhiều hình thức, nội dung 

phong phủ như: Tờ rơi, tranh, ảnh, áp phích về an toàn vệ sinh thực phẩm tại các 

địa phương, nơi tập trung đông người, khu vực chợ trên địa bàn.  

- Công tác thông tin tuyên truyền về ATTP trên địa bàn huyện được thực 

hiện đồng bộ từ huyện đến các địa phương, dưới nhiều hình thức, trên các 

phương tiện thông tin đại chúng. 

- Cấp phát tờ rơi tuyên truyền về các biện pháp đảm bảo ATTP trong 

phòng chống dịch COVID-19 tại các chợ, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 

thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể, các trường tiểu học, mầm non trên địa bàn 

huyện.  

- Triển khai các hoạt động tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật về an 

toàn thực phẩm, cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm thục 

phẩm. 

2.5. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả trong công tác phối hợp với Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên trong tuyên truyền, vận 

động và giám sát công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện. 

- Các phòng, ban, ngành, địa phương tích cực phối hợp tuyên truyền, phổ 

biến chính sách pháp luật, tập huấn, vận động người dân, doanh nghiệp, đặc biệt 

là các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ tuân thủ quy định đảm bảo ATTP. 

- Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện tốt các phong trào 

thi đua yêu nước, Tuyên truyền lồng ghép các cuộc vận động đặc biệt là Cuộc 

vận động đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại các xã, thị trấn. 

- Trung tâm Y tế phối hợp với Ngành Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, giám 

sát an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trên địa bàn huyện Thạch An năm 

2022. 

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các phòng, 

ban, ngành, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, thực hiện nội dung Chương 

trình số 01/CTPH - CP - HNDVN - HLHPN ngày 03/10/2021 giữa Chính phủ 
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Hội nông dân Việt Nam - Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, tuyên truyền, vận 

động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng an toàn vì sức khỏe 

cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2020-2025.  

2.6. Kết quả triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 

quản lý, chỉ đạo điều hành đơn vị, xử lý công việc, báo cáo, kiện toàn tổ chức 

bộ máy các đơn vị quản lý an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý; kết 

quả phân bố nguồn lực để đáp ứng yêu cầu, mục tiêu công tác bảo đảm an 

toàn thực phẩm năm 2022. 

 UBND huyện Thạch An đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, áp 

dụng phần mềm Hệ thống quản lý điều hành văn bản (VNPT- Ofice) trong hoạt 

động quản lý, chỉ đạo điều hành đơn vị, xử lý công việc, báo cáo, kiện toàn tổ 

chức bộ máy các đơn vị quản lý an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý. 

- Hệ thống tổ chức bộ máy ATTP các cấp bao gồm: 

+ Tuyến huyện: Cơ quan thường trực là Phòng Y tế, phòng Kinh tế và Hạ 

tầng, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị tham gia như 

Trung tâm Y tế, Công an, Đội Quản lý thị trường số 01...  

+ Tuyến xã: Trạm Y tế xã là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo liên 

ngành VSATTP xã, thị trấn. 

Các ngành, các đơn vị sắp xếp tinh gọn theo chức năng nhiệm vụ được giao. 

2.7. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ đặc thù tại Chỉ thị số 17/CT-TTg 

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, 

UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, Ban ngành, UBND các xã, thị trấn thực 

hiện nghiêm túc trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm theo ngành, lĩnh vực, 

phạm vi phụ trách; tăng cường công tác hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra và xử lý 

nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn thực 

phẩm, gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng theo quy định của pháp luật.  

Chỉ đạo các phòng, ban ngành, đơn vị xây dựng và triển khai các đề án, 

dự án phát triển sản xuất thực phẩm theo hưởng nâng cao chất lượng an toàn, 

trong đó:  

(1) Phòng Y tế tăng cường các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm, trong 

phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm bằng các biện 

pháp xây dựng kế hoạch kiểm tra ATTP tại các bếp ăn tập thể trường học, hướng 

dẫn đảm bảo ATTP và dinh dưỡng đối với các bếp khu cách ly y tế, các cơ sở dịch 

vụ phục vụ ăn uống trong thực hiện phòng, chống dich COVID - 19. 

(2) Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và mở rộng các 

vùng sản xuất nông sản chủ lực, ứng dụng công nghệ cao, liên kết chuỗi cung 

ứng thực phẩm nông sản an toàn, áp dụng mô hình sản xuất VietGAP trong sản 

xuất, kinh doanh nông sản, truy xuất được nguồn gốc gắn liền với xúc tiến 

thương mại nông sản. Vận động sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm chất 

lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững. 
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- Chỉ đạo 14/14 xã, thị trấn chủ động phối hợp với các đoàn thể triển khai 

tới 100% các hộ gia đình sản xuất, trồng, nuôi về công tác đảm bảo vệ sinh an 

toàn thực phẩm. Tuyên truyền, vận động các hộ nông dân thực hiện sản xuất, 

kinh doanh nông sản bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm . 

- Các cấp Hội chủ động nghiên cứu, phối hợp với chính quyền các cấp hội 

trợ nông dân xây dựng, hướng dẫn địa lý, nhãn hiệu, thương hiệu nông sản, sản 

phẩm  OCOP, phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, liên kết, mở 

rộng thị trường tiêu thụ nông sản. 

2.8 . Các hoạt động khác liên quan đến bảo đảm an toàn thực phẩm 

 Thực hiện có hiệu quả các Chương trình phối hợp bảo đảm an toàn thực 

phẩm giữa các phòng, Ban ngành với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thạch 

An và các tổ chức chính trị xã hội, huy động và ưu tiên nguồn lực cho công tác 

bảo đảm an toàn thực phẩm theo đúng quy định.  

Tổ chức kiểm tra tất cả các bếp ăn trường học tại các trường học trên địa 

bàn huyện. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo công tác đảm bảo ATTP 

tại các trường học, thông qua lông ghép các cuộc tuyên truyền, công tác giáo 

dục đầu khóa, các giờ chào cờ đầu tuần và tuyên truyền trong bữa ăn của học 

sinh. 100% các trường học ký hợp đồng với các cửa hàng bao tiêu thực phẩm và 

kiểm soát chặt chẽ chuỗi cung cấp thực phẩm trong trường; kiểm soát nguồn gốc 

thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, khâu chế biến nấu nướng, khâu bảo quản, 

vận chuyển vào bếp ăn của trường. Thực phẩm sử dụng trong bếp ăn nhà trường 

là thực tươi, chỉ sử dụng trong ngày.  

3. Nhận xét, đánh giá 

3.1. Kết quả đạt được 

- Hoạt động đảm bảo ATTP được triển khai hiệu quả, thường xuyên. Ban 

Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm các cấp được kiện toàn theo 

quy định; ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo và triển khai, tổ chức thực hiện 

bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn toàn huyện theo đúng chỉ đạo 

của Trung ương, của Tỉnh và các quy định của pháp luật hiện hành.  

 - Các cơ quan, đơn vị đã chủ động triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn 

thực phẩm theo lĩnh vực được phân công, phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực 

hiện nhiệm vụ chung, triển khai đồng bộ, hiệu qua các thủ tục hành chính thuộc lĩnh 

vực quản lý.  

- Chủ động, phối hợp công tác đảm bảo an toàn thực phẩm với phòng 

bệnh, nhất là phòng chống dịch COVID-19.  

- Công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm được duy trì thường xuyên, 

chú trọng và triển khai đồng bộ có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời phát hiện, 

ngăn chặn và xử lý những vi phạm theo quy định của pháp luật. 

- Nguồn lực về nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống quản lý nhà 

nước về an toàn thực phẩm được tăng cường. Ban Chỉ đạo ATTTP, Đoàn kiểm 
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tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm từ huyện đến cơ sở được củng cố, kiện 

toàn, bảo đảm hoạt động phù hợp với Luật An toàn thực phẩm. Công tác phối 

hợp liên ngành trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thực hiện các 

quy định của pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm được duy trì và thường 

xuyên thực hiện. 

- Ngành Y tế, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng, các ban ngành, đoàn thể có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác 

kiểm tra, công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, truyền thông phòng 

các bệnh truyền qua thực phẩm được triển khai đồng bộ.  

- Các hoạt động thông tin tuyên truyền, truyền thông ngày càng được 

nâng cao về chất lượng cả nội dung đến hình thức, các công tác tuyên truyền đạt 

được hiệu quả, huy động được sự tham gia của các doanh nghiệp, các tổ chức xã 

hội, tổ chức đoàn thể và đông đảo tầng lớp nhân dân  tham gia vào việc bảo đảm 

chất lượng an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng sức khỏe. 

 3.2. Tồn tại, nguyên nhân 

 Trong 6 tháng đầu năm 2022 tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức 

tạp ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn 

huyện, sản xuất ngừng trệ, lưu thống hàng hóa chậm, đặc biệt là các nhà hàng dịch 

vụ ăn uống tạm thời đóng cửa, các hoạt động giám sát, tuyên truyền, kiểm tra không 

thực hiện được.  

- Một số cơ sở chưa chấp hành tốt các quy định đảm bảo ATTP, cụ thể: 

một số cửa hàng do không kiểm tra thường xuyên nên vẫn còn có hàng hết hạn, 

nhân viên chưa mặc bảo hộ lao động trong lúc chế biến, thùng rác chứa đựng 

chất thải chưa có nắp đậy, tủ chứa đựng thực phẩm chưa sắp xếp gọn gàng, 

không thực hiện chế độ kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn đúng theo quy định, 

cơ sở sản xuất thực phẩm chưa thực hiện đăng tải niêm yết bản tự công bố sản 

phẩm theo quy định. 

 - Một số địa phương chưa thật sự quan tâm chủ trọng đến vấn đề an toàn 

thực phẩm, chưa nhận thức đúng trong lãnh đạo, chỉ đạo về an toàn thực phẩm, 

chưa xây dựng kế hoạch về bảo đảm an toàn thực phẩm tại xã, thị trấn. Khâu tổ 

chức thực hiện bảo đảm an toàn thực phẩm còn nhiều hạn chế một số xã, thị trấn 

chưa quan tâm và thiếu tập trung trong quản lý an toàn thực phẩm, chậm phát 

hiện vào không xử lý kịp thời, khắc phục vụ việc vi phạm trên địa bàn mình 

quản lý. 

 - Các sản phẩm nông lâm sản an toàn chưa có lợi thế cạnh tranh trên thị 

trường hoặc chưa tạo được sự khác biệt dễ giúp người tiêu dùng nhận diện, phân 

biệt với sản phẩm kém chất lượng.  

- Chất lượng các cuộc kiểm tra liên ngành chưa cao do kiểm tra chủ yếu 

bằng cảm quan, chưa có trang thiết bị kiểm định, xét nghiệm thực phẩm chuyên 

sâu để hỗ trợ hiệu quả cho công tác kiểm tra về ATTP nhằm phát hiện chính 
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xác, kịp thời thực phẩm bẩn, thực phẩm không an toàn để có cơ sở đánh giá và 

xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.. 

3.3. Giải pháp 

- Sắp xếp bố trí nguồn lực về con người, hoàn thiện tổ chức bộ máy cơ 

quan quản lý chuyên ngành về ATTP các cấp, tăng cường biên chế công chức 

cho hệ thống thanh, kiểm tra chuyên ngành về ATTP. 

- Đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền chủ động xây dựng chươn trình 

truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Duy trì các chuỗi sản xuất, cung ứng sản phẩm an toàn, sản xuất theo 

tiêu chuẩn OCOP trong sản xuất, kinh doanh nông sản. 

 - Tăng cường công tác thanh tra, kiểmtra, hậu kiểm việc thực hiện các 

quy định của pháp luật về ATTP.  

II . PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023 

1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011 

của Ban Bí thư; Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục xây 

dựng và mở rộng các vùng sản xuất nông sản chủ lực, ứng dụng công nghệ cao, 

liên kết chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản an toàn, áp dụng mô hình sản xuất 

OCOP trong sản xuất, kinh doanh nông sản, truy xuất được nguồn gốc gắn liền 

với xúc tiến thương mại nông sản. Vận động sản xuất kinh doanh nông sản thực 

phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bên vững. 

 2. Tăng cường năng lực của hệ thống quản lý nhà nước luật về ATTP. 

Nâng cao vai trò, trách nhiệm quản lý, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của chính 

quyền địa phương trong quản lý ATTP, tăng cường cái cách hành chính, đảm bảo 

đúng quy trình thủ tục, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân.  

3. Củng cố kiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm, nâng cao 

năng lực hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm từ tuyến 

huyện đến đến xã, bảo đảm các hoạt động phù hợp với Luật An toàn thực phẩm. Bố 

trí hợp lý cán bộ làm an toàn thực phẩm từ huyện đến cơ sở, đẩy mạnh công tác bồi 

dưỡng, đào tạo nâng cao năng lực hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an 

toàn thực phẩm từ tuyến huyện đến đến xã, bảo đảm các hoạt động phù hợp với 

Luật An toàn thực phẩm. 

4. Nâng cao hiệu quả công tác thông tin truyền thông về ATTP, đa dạng 

hóa các hình thức tuyên truyền; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về an toàn thực 

phẩm phù hợp với từng đối tượng địa phương nhất là vùng nông thôn, vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số. Giao nhiệm vụ cho Trung tâm Văn hóa và Truyền thông 

huyện xây dựng và phát sóng các chuyên mục về an toàn thực phẩm đưa tin, 

tuyên truyền trung thực, kịp thời về thực phẩm an toàn nhất là các đơn vị điển 

hình trong sản xuất, chế biến, lưu thông thực phẩm an toàn và các vụ việc vi 

phạm an toàn thực phẩm. 
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5. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, hậu kiểm, xử lý vi phạm pháp 

luật về ATTP. Tiếp tục thực hiện tốt chương trình phối hợp giữa UBND và Ủy 

ban MTTQ Việt Nam các cấp trong thực hiện chương trình vận động và giám 

sát bảo đảm an toàn thực phẩm tại địa phương.  

6. Các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp liên ngành, thường xuyên 

kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề an 

toàn thực phẩm. Quản lý chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở chế 

biến, kinh doanh và dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố để ngăn 

ngừa tình trạng ngộ độc thực phẩm. Đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi 

phạm các quy định về an toàn thực phẩm và công khai các cơ sở vi phạm cho nhân 

dân biết. 

7. Nâng cao năng lực phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền 

qua thực phẩm. Tiếp tục xây dựng hoàn thiện và nâng cao năng lực hệ thống 

giám sát mối nguy và cảnh báo nhanh về ATTP đến các xã, thị trấn, các phòng, 

ban ngành liên quan nhằm kịp thời cảnh báo về nguy cơ mất ATTP. 

8. Tập trung phát triển các vùng sản xuất nông sản, thực phẩm, an toàn áp 

dụng rộng rãi các mô hình Vietgap và hệ thống phân phối thực phẩm an toàn. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng: Tiếp tục tổ 

chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ 

cho cán bộ quản lý và cán bộ tham mưu về chất lượng vật tư nông nghiệp và an 

toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản. 

2. Chi Cục VSATTP tỉnh: Tổ chức tập huấn, hỗ trợ phương tiện, trang 

thiết bị phục vụ cho hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm, đặc biệt là phương 

tiện kiểm tra cơ động và trang thiết bị kiểm tra nhanh cho Trung tâm Y tế huyện. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 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 năm 2022 của UBND huyện Thạch An./. 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- BCĐ liên ngành VSATTP huyện; 

- Phòng Y tế; 

- Công an huyện; 

- Đội quản lý thị trường số 01; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

 KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 
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