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Sé:2,64 /BC-UBND

Cá'm Xuyên, ngàyç tháng 9 nain 2019

BAO CÁO
Kt qua kim tra, giám sat vic chap hành pháp 1ut dam bão
an toàn v sinh thic phãm trên dja bàn huyn näm 2019
Thrc hin Van bàn s 269 CV/MTTQ-BTT ngày 12/9/2019 cCia Ban
Thuèng trirc U ban Mt trn t quc tinh Ha Trnh v vic giám sat chp hành
pháp 1ut bão dam an toàn v sinh thi!c phm trên dja bàn näm 2019, UBND huyn
báo cáo kt qua th?c hin nhu sau:
I. TINH HINH CHUNG
1. Cong tác ban hành van bàn chi dto
- K hotch s 02/KH-BCD ngày 10/01/20 19 cüa Ban chi do an toàn v sinh
th?c phm huyn v trin khai cong tác dam bâo ATVSTP dip Tt Nguyen Dan Ki
Hal và Lê Hôi Xuân näm 2019.
- Quyt djnh s 103/QD-UBND ngày 09/01/2019 cfia UBND huyn Cm
Xuyên v vic thành 1p doàn kim tra v sinh an toàn thrc phm dip Tt Nguyen
Dan K Hai và L Hôi Xuân näm 2019.
- Quyt dnh s: 971/QD-UBND ngày 22/03/2019 cüa UBND huyn Crn
Xuyên v vic thành 1p doàn kim tra v sinh an toàn thirc phm tti các bp an
ban trü truô'ng Mâm Non, Tiu h9c nàm h9c 2018-2019.
- K hoch s 04/KH-BCD ngày 12/4/20 19 v vic trin khai "Tháng hành
dng vi An toàn thirc phrn näm 2019;
- Quyt djnh 1277/QD-UBND ngày 12/4/2019 cüa UBND huyn v vic
Thành 1p doàn Lien ngânh kim tra Tháng hành dng vi An toàn thirc ph6, niêm
yt giá, phông chng cháy n nãm 2019;
- K hoach s 2095/KH-UBND ngày 29/8/2019 v vic trin khai thanh tra,
kim tra lien ngành an toàn v sinh thiic phm trong djp Tt Trung Thu näm 2019;
- Quyt djnh s 3492/QD-UBND ngày 30/8/2019 v vic thành 1p Doàn
kim tra lien ngành an toàn v sinh th?c phm trong dp T& Trung Thu nàrn 2019.
2. Thrc trng tlnh hInh chap hành pháp 1ut v sinh an toàn thrc phm
tii các cfra hang kinh doanh, ch bin thçrc phm trên dla bàn.

Theo s 1iu th6ng kê dn tháng 12/2018 trên dja bàn huyn có 762 cci si
thrc phm (Trong do san xut: 66; Kinh doanh TP: 386; kinh doanh djch vi an
ung: 283; bp an ban trili: 27) nhixng quy mô san xut, kinh doanh thirc phm chñ
yu nhO lé, mang tInh cht Ca th& h gia dInh; da s các Ca s& chp hành t& các
quy djnh v ATVSTP theo quy djnh hin hành
II. CONG TAC DAM BAO VSATTP TREN DA BÀN HUYEN
1. Di vO'i co' quan quãn 1 nhà ntró'c v VSATTP cp huyn
- Cong tác t chirc, diu hành Ban Chi dto lien ngành v an toàn thirc phm
cp huyn, vic trin khai thrc hin chrc näng quãn l nhà mró'c v an toàn thirc
phm trên dja bàn:
Ban chi dao ATVSTP duic kin toàn theo Quyt djnh s 463 8/QD-UBND
ngày 25/8/20 16 cüa UBNID huyn Cm Xuyên và hoit dng theo Thông báo s
01/TB-BCD ngày 14/4/20 18 v vic phân cong nhim v Ban chi do. Hang nàm
và các dçt trin khai các dip cao dim v cOng tác dam báo ATVSTP t chirc hpp
Ban chi do, doàn kim tra d trin khai.
- Vic cAp và thu hi giAy chirng nhn Ca s dü diêu kin an toàn thirc
phAm cho các ca s san xuAt, kinh doanh, ch bin th?c phAm trên da bàn: Tham
mini UBND huyn thành 1p T thAm djnh theo quyt djnh s& 1138/QD-UBND
ngày 04/4/2017; thAm djnh cAp giAy chüng nhn dü diu kin cho 168 ca s theo
dung thAm quyn phân cAp. thu hM giAy chimg nhn ca s dü diu kin an toàn
thrc phAm: 0
- Viêc t chirc k cam kt bào dam an toàn thrc phAm theo quy djnh cho cac
di tuçmg không phâi cAp giAy chimg nhn ca s dü diu kin an toàn thirc phAm
487 co'sâ.
- Vic cAp GiAy xác nhn kin thiirc v an toàn thçrc phAm, GiAy xác nhn dã
dugc tp huAn kin thirc an toàn thirc phAm di vi chü ca s và ngu'i lao dng
truc tip san xuAt, kinh doanh thirc phAm tren dja bàn 269 lao dng trirc tip tham
gia kinh doanh và ch bin thirc phAm.
- Viêc t chirc thanh tra, kim tra các ca s san xuAt, kinh doanh thirc phAm,
ca s kinh doanh djch viii an ung theo phân CA quãn l, xir 1 các hành vi vi
phm v an toàn thirc phAm theo thAm quyn:
a, S ca s duçc kim tra, giám sat: 1334 luçit Ca si
b, S ca s& vi pham: 128 ca s.
c,

ca s& bj pht tin, tng s tin pht: 09 ca si, vâi s tin 10.250.000 d

d, S hang bj tiêu hüy (giá trj): 6.430.000 d.
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do: không sir ding bâo h lao dng trong qua trmnh sa ch ch bin, si'r
dçtng bao bI chira dimg thirc phm không dAm báo ATVSTP, hang không rO ngun
gc xut sir, bAo quAn hang hóa không diing quy djnh trong kinh doanh thuc phm.
* S doàn thanh tra, kim tra: 28 doAn trong do, Huyn: 01 doAn, XA: 27 doAn
- Viêc thic hin don dc, huo'ng din giám sat vic thanh tra, kim tra cOng
tác quAn l nhà nuc v an toàn thirc phm di vói Uy ban nhân dan cp xa.
- Viêc giAm sat bAo dAm an toàn thirc phm ti các l hôi, hi cha, sir kiên
vAn hóa - the thao do dja phuang to chirc: UBND huyn thAnh 1p 01 doân giám
sat ATVSTP tti trung tam Y t di,r phông giám sat cong tác dAm bAo ATVSTP ti
các dim An i cüa cAn b, hoc sinh, các quail An ti khu virc các truO'ng h9c din ra
cAc kr thi trung h9c co sâ tuyn sinh vào lOp 10 nAm h9c 2019-2020, k thi THPT
Quc gia nAm 2019; tri he nAm 2019; tip các doàn cong tác cña trung uang vA
khách Quc t, L khai truong müa du ljch bin nAm 2019 ti khu du Ijch Thiên
cm theo quy djnh.
- Cong tác t chtrc tuyên truyn, giáo dye, van dng vic thirc hiên các quy
djnh cüa phAp 1ut v bAo dAm an toàn thrc phrn trén da bAn, dAo tao, tp hun
chuyên mon nghip vi cho can b tuyn Ca s và ngixi sAn xut, kinh doanh, ch
bin thirc phrn, các bin pháp phông ngiira, ngAn chn, khc phuc sir c an toàn
thirc phm trên da bàn:
T cht'rc nhiu dat vA k& hop nhiu hInh thirc truyn thông nhu: Truyn
thông 1uu dng: 09 ngày; treo 87 bAng rOn, khu hiu; phAt 90 dia truyn thông
ATTP phát trên dAi phát thanh truyn hInh huyn, xA, ba thôn... ma 05 lap tp
hun cho di tucing nguôi quAn 1, nguai sAn xut, ch bin, kinh doanh thirc
phm, kinh doanh djch vij An ung và nguai tiêu dñng tai các xA: Cm Thành,
Cm Ha, Cm Lc, Cm San, Khu du ljch Thiên CAm. Ththng xuyên giám sat
cong tác dAm bAo ATVSTP tti 27/27 xA, thj trAn; giám sat vA xi:r 12 kjp thai 02 vij
ngô dôc thirc phAm, han 400 ca ngô dc dan lé, không d Anh huang ban dn sirc
khOe vA khOng cO ca tir vong do ng dc thirc phAm gay ra.
- Vic b tn ngun nhân lrc cho các ca quan chuyên mOn trrc thuc vA Uy
ban nhAn dan cAp xA trên da bàn d thirc hin cOng tAc quAn l an toàn thirc phAm,
thuc hin theo quy djnh v phân b ngAn sách cüa HDND các cAp.
- COng tác phi hop giUa các ban, ngành, dan vj lien quan trong thrc hin v
sinh an toàn thçrc phAm:
Cong tác VSATTP trên dja bàn huyn dA ducic các ban, ngAnh, dan vj trirc
thuc, UBND các xA, thj trAn trin khai thrc hin di.ng thai gian, ni dung yêu cAu
k hoach cüa BCD an toàn thirc phAm huyn d ra. Trong qua trInh t chüc thrc

hiên các ban, ngành, dan vj truc thuôc, BCE) các xâ, thi trn dã nêu cao tinh than
trách nhim thirc hin nhim vii chuyên mon d cong tác dam bào ATVSTP dat
hiu qua và cht luçing.
2. Di vó'i các co' s& san xut kinh doanh, ch bin thirc phm: Các co s&
san xut kinh doanh, các nhà hang an ung, co s& ban thfrc an nhanh, cho
('phan nay các dan vj dwcic giáin sat gián tiê'p khóng báo cáo)
- S luçing các Ca si san xut kinh doanh, thuc phm trên dja bàn:
Theo s lieu thng kê dn tháng 12/20 18 trên dja bàn huyn có 762 ca

so'

thr phm (Trong do san xut: 66; Kinh doanh TP: 386; kinh doanh djch vu an
ung: 283; bp an ban trii: 27)
- Viêc chip hành các quy djnh cüa pháp lut v v sinh An toàn thrc phm
ti ca so' kinh doanh, ch bin thuc phm:
S ca so' duçc kim tra, giám sat: 1334 luçrt ca so'; trong do có 128 ca
so' vi
Phm; xr phtt hành chInh 09 ca so' vo'i s tin 10.250.000 d.
- thirc trách nhiêm cüa các ca so'
kinh doanh, ch bin thrc phm trong
vic dam bão an toàn thirc phm dang tmg buó'c du'çc nâng cao.
- Vic tham gia k cam kt dam bão v sinh an toàn thixc phm ti các ca so'
kinh doanh, ch bin thirc phm dang tro' thành trách nhiêm cüa mInh di vo'i
nguô'i tiêu dung.
- Viêc t chirc khám
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khOe dinh k cho ngthi lao dng; Trang bj bào h
lao dng cho nhân viên trong qua trInh ch bin thirc phm kha t&.
- Viêc dam bão môi truimg cüa cac ca so' kinh doanh, ch bin thirc phm,
ch tiirng bixâc tht han, các ca so' quan tam han, có " thrc han.
iii. iuiO JUJAN, BAT CiP CHAP HANH PHAP LUST ATTP
Viêc phân cp quàn l an toàn thuc phm v tuyn huyn nhu'ng khOng phân
cOng ci th vi 4y hin nay huyên cüng dang phân cong theo linh vrc cüa 3 phông
ngành chuyên mon là Nông nghip, Y M và Kinh t -Hi. tng. Tuy có nhu'ng thun
1?i v ngành quàn l nhimg có nhiu bt cp nhu sau:
- V linh vrc cong thrang can b ph trách an toàn thrc phm là kiêm
nhiêm khOng có chuyên mon nghip viii hoc dugc dào tio d thm djnh ca so' du
diu kin an toàn thrc phm theo quy djnh cüa Thông tu 58/2014/TT-BCT cüa B
Cong Thixang.
- Giy chirng nhn an toàn thuc phm du do UBND huyn cp nhixng mi
li'nh virc li tham muu mt miu giy, mt s theo döi riêng, do mt dng chI Phó
Chü tjch ph trách khi, dn dn thiu sr dng nht v quân l nba nuó'c cp
huyên. Mt khác các phOng, ban ngành cp huyên thirc hin nhim vii chuyên mon
khac nhau, du'6i s1r chi dao cüa các So' ngành chuyên mon lien quan, ben cnh do

có nhiu Co s& san xut, kinh doanh thrc phm da linh virc, dn dn vic diin dày
nhim vi hoc quân 1 chng chéo 1n nhau.
- Vic cp xác nhn kin thiirc an toân thirc phm, Giy chi'rng nhn an toàn
thrc phm có tin hành thu phi thm dnh và np 100% vào ngân sách nba nuâc,
nhu'ng hin tai ngân sách chua dugc phân b d thirc hin nhim vii nay, din dn
ngiRii thrc thi Cong vic không có kinh phi thm dinh, trang thit b kim tra, xét
nghim mu theo quy djnh.
- Hin tai di vii các Co si san xut trên da bàn du có quy mô nhó, san
luçmg san phm thp. Tuy nhiên theo quy djnh m'crc phi thm djnh cp giy chrng
nhn dü diu kin an toàn thrc phm khá cao nên mt s co s& chua chp hành
theo quy djnh.
IV. BE XUAT, KIEN NGH!
- D nghj UBND tinh xem xét iaj vic phân cp trách nhim quán l nhà
nuóc v an toàn thrc phm cho UBND huyn, th xã, thành ph, can bô sung quy
djnh cii th v vic cp giy xác nhn kin thüc ATTP và cp giy dü diu kin an
toàn thirc phm v mt b phn du mM huyn d tao diu kin thun igi cho
ngui dan dn giao dch. Vic phân cp trách nhim quán 1 nhà niic v an toàn
thirc phm cho UBND huyn, thj xã, thành ph, cn b sung ngun hrc d cp
huyn dam báo mci ngun lirc d t chirc thirc hin có hiu qua, bao gm: B sung
them biên ch chuyên trách, 4t tu, trang thit bj, kinh phi phc vii cong tác quân
l nhà nuó'c v An toàn v sinh thirc phm trên dja bàn huyn.
- Ban chi dao an toàn v sinh thrc phm cp huyn phài có van phông
thiièng trirc, mi tài khoán riêng, du tu Co si vat cht, trang thit bj, kinh phi phic
vii vic thanh kim tra, ly mu xét nghim nhnh và các hoat dng v cong tác
quán l nhà nuc v An toàn v sinh thirc phrn trên dja bàn huyn, b tn can b
chuyên trách dã qua dào tao, bM du'Ong nghip vii chuyên mon theo quy djnh.
Trên day là k& qua thirc hin cong tác kim tra, kim soát vic chp hành
pháp lut bào dam an toàn thrc phm trên dja bàn näm 2019, Uy ban nhân dan
huyn Cm Xuyên báo cáo d U ban MTTQ tinh dugc bit và tng hçip báo cáo
cac cp./.
No'i iihân:
- TTr U) ban MTTQ tinh;
- ChU tjch, PCT UBND huyn phii trách khôi;
- Ban chi d?o ATVSTP huyn;
- Luu: VT, KTHT—
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