
Ut BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
HUYEN CAM XUYEN Dc Jp - T do - Hnh phñc 

S&Z3J3 /BC-UBND Cam Xuyên, ngàyfl tháng 9 nám 2019 

BAO CÁO 
Vic chp hành pháp Iut v bão dam 

an toàn thçrc phãm närn 2019 trên da bàn huyn 

Thrc hin k hoch so 21/KH-MTTQ-BTT ngày 11/9/2019 v vic giãm sat 
"Vic chap hành pháp 1ut ye dam bào an toàn thvc phâm" näm 2019 trén dja bàn 
tinh; UBND huyn dA chi d?o  các phông, ngành lien quan rà soát va báo cáo các 
ni5i dung chU yêu nhu sau: 

I. TInh hinh chung 

1. Cong tác ban hành van bàn chi do trên dja bàn: 

- Ké ho?ch sO 02/KH-BCD ngày 10/01/2019 cüa Ban chi d?o  an toàn v sinh 
thvc phârn huyn ye triên lchai cong tác dam báo ATVSTP dip Têt Nguyen Dan KS" 
Hcxi vã Lé Hôi Xuân näm 2019. 

- Quyêt djnh s 103/QD-UBND ngày 09/01/2019 cüa UBND huyn v vic 
thành lap doàn kiêm tra ye sinh an toàn thrc phãm dip Tét Nguyen Dan K5" Hqi và 
Lé Hôi Xuân näm 2019. 

- Quy& djnh s 971/QD-UBND ngày 22/03/2019 cUa UBND huyn v vic 
thành 1p doàn lciêm tra v sinh an toàn thirc phâm ti các bép an ban trá tru&ng 
Mâm Non, Tiéu hoc nãm hoc 2018-20 19. 

- Ké hoach  sO 04/KH-BCD ngày 12/4/20 19 cüa BCD ye vic triên khai "Tháng 
hânh dng vi An toãn thçrc phârn nãm 2019"; 

- Quy& djnh sO 1277/QD-UBND ngày 12/4/2019 cUa UBND huyn v vic 
Thành 1p doàn Lien ngành kiêm tra Tháng hành dng vi An toãn thvc phâm, niêm 
yet giá, phông chOng cháy nO nàm 2019; 

- K hoach so 2095/KH-UBND ngày 29/8/2019 cüa UBND huyn ye vic triên 
khai thanh tra, kiêm tra lien ngành an toàn v sinh thvc phâm trong dip  Tet Trung 
Thu nãm 2019; 

- Quy djnh s 3492/QD-UBND ngáy 30/8/2019 cüa UBND huyn v& vic 
thành 1p Doàn kiêm tra lien ngánh an man v sinh thvc phâm trong dip Tét Trung 
Thu näm 2019. 

2. Thy'c trng tInh hinh chp hãnh pháp Iut v sinh an toàn thçrc phãm 

tai eec cfra hang kinh doanh, ch bin thtrc phm trên dia  ban. 
Theo s lieu thng ké trén dja bàn toãn huyn cO 762 co sa thLrc phârn 

(Trong dO san xut: 66; Kinh doanh TP: 386; kinh doanh djch vy an uOng: 283; 
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bp an bàn tr(j: 27) nhwig quy mô san xu.t, kinh doanh thuc phAm chU yêu nhô lé, 
mang tInh cht cá th& h gia dinh; 

II. Cong tác dam bão v sinh an toãn thyc phm trên dia  bàn 
1. DOi vói co' quan quail I nba nutc v VSATTP cp huyn 
- Ban chi dao ATVSTP duo'c kin toàn theo Quyêt djnh s 463 8/QD-UBND 

ngAy 25/8/2016 cüa UBND huyn vã boat dông theo Thông báo so 0I/TB-BCD 

ngây 14/4/20 18 v vic phân cOng nhiêm vi Ban chi dao.  HAng nàm vA cAc dçrt 

trin khai cAc dip cao dim v cong tác dam bAo ATVSTP tê chüc h9p Ban chi 

dao, doàn kim tra d trin khai. 

- UBND huyn thAnh 1p  DoAn thm djnh theo quyt djnh s& 1138/QD-UB 

ngày 04/4/2017; ThAm djnh cAp giAy chi.rng nhn dU diu kin cho 21 ca sà theo 

di1ng thâm quyn phân cAp vA khOng có ca so nAo bj thu hM giAy chiThg nhân ca sO 

dO diu kin an toAn thp'c phAm. 

- TchOc k cam kt bào dAm an wAn thuc phAm theo quy djnh cho các dôi 

tuqng khOng phAi cAp giAy chtrng nhân co sO dO diu kiên an toAn thisc phAm là: 

1.467 co sO. 

- CAp GiAy xác nhn kin thüc v an toAn thvc phAm/GiAy xAc nhn da ducic 

tap huAn kiên thüc an toAn thvc phAm déi vOi chO co sO vA ngisOi lao dng tri,rc tiêp 

sAn xuAt, kinh doanh thvc phAm trén dja bàn: 41 ca sO. 

- T chüc thanh tra, kiérn tra 1334 CO 50 sAn xuAt, kinh doanh thvc phAm, co' 

sO kinh doanh djch v11 An uOng theo phân cAp quAn 1. BA phAt hin 128 ca sO vi 

pham, xfr phat 09 co' sO vol s tin 10.250.000 dông; S hAng N tiêu hAy trj giA 

6.430.000 dAng. 

*L do xO phat: khOng sfr dung bAo h5 lao dng trong qua trinh so ché chê 
biEn, sfr dpng bao bl chA'a dirng thi.rc phârn khOng dArn bAo ATVSTP, hAng thông 
rO ngun gOc xuAt sü, bAo quAn hAng hóa khOng dAng quy djnh trong kinh doanh 
thrc phâm. 

* S doAn thanh tra, kim tra: 28 doAn trong do, 0 Huyn: 01 doAn, cAp XA: 27 
doàn 

- Chi dao, dOn dc, huOng dn UBNID cac xa, Thj trAn giAm sat vic thanh 

tra, kim tra cong tAc quAn 1,2 nhA miOc v an toAn th?c phâm tai cac Ca sO. 

- TAng cu'&ng giAm sAt bàn dAm an toAn thçrc phArn tai  cAc 1 hi, hi chg, sçr 

kiên vAn hOa - th thao do dia phuang to chuc. ThAnh 1p 01 doAn giAm sAt 

ATVSTP tai  trung tAm Y t dv phông giám sat cong táC dAm bAo ATVSTP tai 

diem An 0 cCia can b, hoc sinh, cac quAn An tai  thu vrc cAc trithng h9c din ra cac 

ks" thi trung hpc ca sO tuyên sinh vAo lOp 10 nAm hoc 2019-2020, kS'  thi THPT 

Quéc gia nAm 2019; trai  he nArn 2019; tiêp cAc doAn cOng tAc cOa Trung uang và 
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khách Quc t, L lchai tnro'ng mia du lich bin nám 2019 tai  khu du ljch Thiên 
Cm... 

- To chüc nhiu dit và kt hop nhiu hinh thi.'rc truyn thông nhu: Truy&n 
thông luu dng: 09 ngày; treo 87 bang ron, khu hiu; phàt 90 dia truyn thông 
ATTP phát trén dài phát thanh truyên hmnh huyën, xä, ba thOn... ma 05 Rip tp 
huân cho dOi tucmg ngu&i quán 19, nguti san xuAt, ch bin, kinh doanh thirc 
phâm, kinh doanh djch vi an ung va ngu&i tiêu dung t?i  cac xâ: CAm Thành, 
Cam Ha, Cam Lcc, Cam San, Khu du !jch Thiên CAm. Thuông xuyén giám sat 
cOng tác dam bào ATVSTP tal 27/27 xã, thj frAn; giám sat và xfr 19 kjp th&i 02 v 
ng dc thirc phAm, han 400 ca ng dc dan lé, thông d ânh huU'ng 1dm dn süc 

khôe vâ khOng có ca tü vong do ng dôc thuc phâm gay ra. 

- Doàn kim tra lien ngành huyên ph'i hop vó1 UBND các xa, Thj frAn dé 
tang cu&ng nhãn 1?c  thyc hin kim tra giám sat cong tàc ATTP trén dja bàn 

- Các phông ban, ngành, dan vi lien quan phôi hop trin khai thirrc hin k 
hoach cüa Ban chi dao. 

- Ban chi d?o  An toàn thirc phãm huyën ho?t dông dam bào thôi gian, chAt 
luang và dä nêu cao tinh thAn trách nhiêm cüa môi cá nhân, dan vi ye cong tác 
dam bào an toàn thvc phAm. 

2. Di vol các r sO' san xuAt kinh doanh, ch bin thyt phAm: Các co' sO' 
san xut kinh doanh, the nba hang an u6ng, co sO' ban tht?c an nhanh, ehq 
(phn nay cthc dun v/ dtcçc giám sat gián tié'p khóng báo cáo) 

Theo s 1iu thng Re trén dja bàn toàn huyn có 762 ca so thy'c phâm 

(Trong dO san xuAt: 66; Kinh doanh TP: 386; kinh doanh djch vii an uéng: 283; 
bp an bàn tth: 27) 

- Qua kim tra, giám sat các ca sO kinh doanh, ch bin thirc phAm tfrng 

buOc näng cao 9  thüc, trách nhiêm v dam bào an toàn tlwc phâm. 

- Các h duçic cAp giAy chU'ng nhân VSATTP tham gia k9 két day dU, dam 

bào v sinh an toàn thirc phAm tai cac ca sO kinh doanh, ch bin th?c phAm. 
- PhAn da nhttng ngudi phuc vii tai  các ca sO thông duqc khám süc khôe 

djnh k3', thiu báo h Lao dng thm chi thiu bao tay thi ch bin thüc an chin. 
- Cong tác quàn 19 ATTP tai cha duoc UBND huyn giao cho UBNID cap 

xA, Ban quàn 19 các chg thu&ng xuyên kim tra, kiêm soát hang bOa ti dia  bàn, 

hang hOa tai  các chq. UBNID huyn dä thành 1p T thy mu và kiêm nghim 

nhanh thiyc phAm tai các cho trén dia bàn huyn theo Quy& djnh so 1955/QD-
UBND ngày 02/5/2018. Vic thu gom, v4n chuyn xfr 19 rác thai tai  càc chg ducic 

Cong ty Môi truOng va Hop tác xä djch v mOi tru&ng xã, Thj trAn thu gom và vQn 
chuyn ràc thai v Nba may xfr 19 rác ti Cam Quan theo quy dinh. 
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TM. UY BAN NHAN DAN 
KT.CHU TICH 

CHU T!CH 

::t> Vt7 
* 

hfli Van Thãng 

III. Khó khãn, bt cp trong thyc hin vic chap hãnh pháp Iut ye bão 
dam an toãn thiyc phm: 

Ben canh nh&ng Ut qua dat  ducic, viêc thirc hin chInh sách, pháp lu@ ye 
ATTP trén dia bàn vn con nhiu khó than. Hiën nay, phân iOn co sO san xuât, chê 
bin, kinh doanh trén dja bàn hoat  dông nhO lé, quy mô h gia dinh nén nhn thOc 
chAp hành pháp lut v ATTP cOn han  ch. Ca sO chit hçp nén vic dAu tir trang 
thiêt bj, nhà xirOng theo dung quy dinh v ATTP khó thrc hin, san phAm không 
truy xuAt ducic nguAn gc... 

Vic kim soát thu6c BVTV; kháng sinh trong chän nuôi, thUy san, hormon 
tang trithng cho cay trng, vt nuôi chua chat che. Vic gi& m gia sue, ga cAm 
nhO lé cOn din ra 0 các dja phirong; h thông co sO h tang phc vi1 cho hoat  dng 
buôn ban thrc phAm tu'oi 56ng cOn ht sOc thô so và mAt v sinh. 

Nguyen 1iu dAu vào chua quàn l' hiu qua, cong tác quàn 1' thj tnr&ng phãn 
ph6i thic phAm cOn bAt cap, vic xO 1' vi pham pháp 1ut cOn chua nghiém, mOe 
xCr phat chua dU sOc ran de... 

Các thu bp hAu ht rAt cht hep, Am thAp; thOc an chin và thOc an sang d 
ln ion, viêc so ch thrc phAm dugc tin hành ngay dithi san nba. Ngoài ra, nhân 
viên tai day da phAn thông duoc thãm sOc khOe djnh k5, không deo bao tay khi 
ch bin thOc an chin... 

Hon nüa, thiu nhttng kMn thOc khoa hpc v thvc phAm mGi sach cUng là 
yu t6 thin cho các san phAm không có nguèrn gc, không dam bào chAt h.rcing 
vAn dang dirge tiêu dOng mt cách ph6 bin hin nay. 

V. Be xuãt kiên ngh: 
- Hin nay hang hóa san xuAt tai  Wa bàn thông dáng kE, ngucn chInh chü 

yu thông qua thj truOng, mua bàn và vn chuyên tilt nai thác dn. D nghj ngânh 
Quãn l thj trithng tang cutng cong tác kim tra giám sat dphàt hin xO 12 các 
hang hóa thông rO ngun g6c, chAt lugng thông darn bào .1. 

Ncr! n/ian: 
- TT UBMTTQ tinh; 
- Ban Tuyên giáo- ehinh sách pháp Iut, HÔi LHPN 
tinh (Emeail: BancslphatinhgmaI.com) 
- Chü tich, PCT IJBND huyn; 
- Các phông: Y té, KI-HI, NN-PTNT; 
- Luu VT, YT. 
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