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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện đảm bảo ATTP năm 2022 và  

phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG 

1. Thực trạng 

1.1. Kiện toàn Ban chỉ đạo Liên ngành ATTP 

- Trong năm 2022 UBND huyện và UBND các xã/ thị trấn đã kiện toàn Ban 

chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm do chủ tịch làm Trưởng ban. 

- Trong đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành về ATTP các dịp Tháng hành động 

năm 2022, Tết Trung thu cũng như công tác kiểm tra xây dựng nông thôn mới tại 

các xã, đoàn thanh, kiểm tra cơ sở thực phẩm kết hợp kiểm tra, giám sát công tác 

hoạt động, triển khai thực hiện của Ban chỉ đạo các xã, thị trấn báo cáo UBND huyện 

kịp thời chấn chỉnh.  

1.2. Nguồn nhân lực làm công tác vệ sinh an toàn thực phẩm 

- Tuyến huyện: Hiện tại, tổng số CB, CC, VC và Cộng tác viên được phân 

công phụ trách công tác ATTP trên địa bàn huyện là: 17 người, trong đó: 

+ Phòng Y tế: 01 chuyên viên, 02 chuyên viên kiêm nhiệm phụ trách công tác 

ATTP của Phòng NN&PTNT, Phòng KT&HT. 

+ Trung tâm Y tế - Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm: 02 viên chức (02 cử 

nhân CNTP). 

+ Nhân lực tuyến xã, thị trấn: 12 viên chức chuyên trách ATTP. 

1.3. Công tác quản lý cơ sở thực phẩm 

a. Số cơ sở SX chế biến thực phẩm 499 gồm:  

- Ngành Y tế: 09 (sản xuất nước đá dùng liền, nước uống đóng bình) 

- Ngành công thương: 66 (sản xuất rượu, bún, mì, bánh mì, bánh kem…) 

- Ngành nông nghiệp: 424  

b. Số cơ sở Kinh doanh thực phẩm: 441 gồm: 

+ Ngành Y tế: 70 (thực phẩm chức năng) 

+ Ngành công thương: 294 (Tạp hóa, tạp phẩm) 

+ Ngành nông nghiệp: 77 

c. Số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống: 378 

+ Bếp ăn tập thể trường học: 15 

+ Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống: 186 

DỰ THẢO 



2 

 

+ Thức ăn đường phố: 177 

Cộng (a + b + c): 1.318 

Phần lớn cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn huyện 

có quy mô nhỏ lẻ, hoạt động không ổn định, theo thời vụ, năng suất thấp, công nghệ 

lạc hậu,… nên khó khăn trong việc quản lý, triển khai thực hiện áp dụng các quy 

định của pháp luật đảm bảo chất lượng ATTP.   

1.4 Thuận lợi, khó khăn 

a. Thuận lợi 

- Được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, chặt chẽ của Huyện ủy, UBND huyện, 

sự quan tâm bố trí kinh phí cho công tác triển khai các hoạt động đảm bảo ATTP từ 

huyện đến xã/thị trấn. 

- Hệ thống văn bản của các ngành từ Trung ương đến địa phương đã được ban 

hành tương đối đầy đủ và kịp thời. Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công 

tác quản lý ATTP trên địa bàn huyện được thực hiện thường xuyên, liên tục, xuyên 

suốt có hiệu quả từ tuyến huyện đến xã, thị trấn.  

- Công tác thông tin tuyên truyền về ATTP liên tục được triển khai với các hình 

thức phù hợp trong tình hình dịch bệnh COVID-19 như: Treo băng rôn, khẩu hiệu, 

tuyên truyền lưu động... đã tác có động tích cực đến nhận thức của cán bộ quản lý ATTP 

các cấp, của người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng thực phẩm trên địa bàn 

huyện. 

- Các cơ quan như Phòng Y tế, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp 

& PTNT, Trung tâm Y tế, Công an huyện và các cơ quan liên quan đã có sự phối 

hợp tốt trong công tác kiểm tra cũng như công tác tham mưu triển khai thực hiện. 

- Trong  năm 2022 trên địa bàn huyện không có vụ ngộ độc thực phẩm và ca 

ngộ độc lẻ tẻ nào xảy ra. 

- Hoạt động về công tác ATTP tại các xã/ thị trấn triển khai tốt hơn. Đặc biệt 

là sự phối hợp nhịp nhàng giữa đoàn kiểm tra liên ngành tuyến huyện và xã. 100% 

các xã, thị trấn đều thành lập Ban chỉ đạo ATTP và Đoàn kiểm tra liên ngành, có kế 

hoạch triển khai cả năm và từng đợt cao điểm trong năm. 

b. Khó khăn: 

- Công tác tuyên truyền vẫn còn một số hạn chế nhất định đặc biệt là các xã 

vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng dân di cư tự do. Nguyên 

nhân là kinh phí cho công tác truyên truyền về đảm bảo an toàn thực phẩm còn hạn 

chế. 

- Tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến công tác 

thông tin tuyên truyền, đào tạo tập huấn và công tác thanh tra, kiểm tra về ATTP; 

nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm dừng hoạt động hoặc chuyển đổi hình 

thức kinh doanh.  

- Đa số các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn có quy mô nhỏ 

lẻ; quy mô hộ gia đình; một số lượng lớn các cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng 
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nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP nên việc triển khai thực hiện các mô hình tiên tiến 

cũng như việc áp dụng các chế tài xử lý vi phạm hành chính gặp nhiều khó khăn. 

- Số lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực ATTP 

trên địa bàn huyện thiếu nhiều so với yêu cầu nhiệm vụ. Ở tuyến huyện chưa có biên 

chế chuyên trách quản lý ATTP thuộc ngành Công Thương, Nông nghiệp; ở tuyến 

xã chưa có biên chế chuyên trách làm công tác ATTP mà chủ yếu là kiêm nhiệm nên 

việc nắm bắt tình hình, trao đổi thông tin chưa kịp thời, hiệu quả còn thấp, chưa đáp 

ứng được yêu cầu thực tiễn, đồng thời việc bố trí nhân sự tại Trạm Y tế các xã, thị 

trấn chưa tốt như: chưa bố trí người địa phương phụ trách chương trình để nắm rõ 

địa bàn; đổi người phụ trách chương trình liên tục nhưng việc bàn giao hướng dẫn 

lại cho người mới chưa tốt. 

II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Công tác xây dựng và triển khai các chương trình, đề án, dự án về 

ATTP (Nông nghiệp) 

- Tổ chức triển khai thành lập mới các hợp tác xã và tổ tổ hợp tác xã thực hiện 

liên kết tổ chức sản xuất theo tiêu VietGap và sản xuất an toàn trong các lĩnh vực 

chế biến các sản phẩn thuộc lĩnh vực ngành nông nghiệp quản lý như: Sản xuất rau 

an toàn, sản xuất và chế biến cà phê bột … 

- Xây dựng một số mô hình điển hình về nông nghiệp sạch, nông nghiệp chất 

lượng cao, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao do doanh nghiệp đầu tư và tiếp tục 

xây dựng các mô hình mới để so sánh, lựa chọn chuyển giao cho sản xuất. Tăng 

cường các mô hình về chăn nuôi, thủy sản; quan tâm đến các đối tượng là người 

đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nông dân nghèo. Nghiên cứu tạo giống, dịch vụ cung 

ứng giống, vật tư nông nghiệp.  

2. Công tác ban hành văn bản 

Trong  năm 2022 đã kịp thời ban hành các văn bản triển khai công tác bảo 

đảm ATTP: 

Kế hoạch số 04/KH-BCĐ ngày 05/01/2022  của Ban chỉ đạo VSATTP, về 

triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 

và mùa Lễ hội Xuân 2022; Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 về việc 

thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng 

kém chất lượng, ATTP dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022;  

Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 17/5/2022 về đảm bảo ATTP, nâng cao 

chất lượng nông lâm thủy sản năm 2022; Công văn số 194/UBND-NN ngày 

09/2/2022 của UBND huyện về tăng cường quản lý vật tư nông nghiệp, cơ sở sản 

xuất kinh doanh thực phẩm nông nghiệp, Công văn số 584/UBND-NN ngày 

06/4/2022 của UBND huyện về  đôn đóc tập trung quản lý ATTP, vật tư nông 

nghiệp; Kế hoạch số 01/KH-PNN ngày 22/01/2022 của phòng Nông Nghiệp & 

PTNT về triển khai hậu kiểm ATTP nong nghiệp năm 2022  

 Công văn số 220/UBND-YT ngày 14/02/2022 của UBND huyện về việc thực 

hiện quy định phân cấp quan lý nhà nước về ATTP thuộc phạm vi quản lý của ngành 

y tế; Kế hoạch số 12/KH-BCĐ ngày 07/01/2022 của Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn 
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thực phẩm, triển khai công tác đảm bảo ATTP năm 2022; Kế hoạch số 38/KH-BCĐ 

ngày 18/02/2022 của Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm, triển khai công tác hậu 

kiểm về ATTP năm 2022; Kế hoạch số 106/KH-BCĐ ngày 05/4/2022 về triển khai 

“Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022; Kế hoạch số 50/KH-BCĐ ngày 

01/3/2022 của Ban chỉ đạo, Triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm 

phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trên địa bàn huyện 

Krông Nô năm 2022; Quyết định số 1107/QĐ-UBND ngày 19/4/2022 về việc thành 

lập đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm dịp Tháng hành động vì ATTP 

năm 2022; Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 11/3/2022 của UBND huyện, Triển 

khai công tác kiểm tra, hậu kiểm về các chương trình mục tiêu y tế - Dân số gắn với 

chỉ tiêu nông thôn mới, Hành nghề y, dược tư nhân, BHYT, phòng chống dịch bệnh 

và ATTP năm 2022 Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 26/8/2022 của UBND huyện 

kiểm tra liên ngành về An toàn thực phẩm (ATTP) và Chống buôn lậu, gian lận 

thương mại, hàng giả trong dịp Tết Trung năm 2022; Quyết định số 2349/QĐ-UBND 

ngày 29/8/2022 của UBND huyện, về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về 

ATTP và Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong dịp Tết Trung năm 

2022; Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 21/10/2022 của UBND huyện kiểm tra 

thường xuyên, đột xuất về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và giả trên 

địa bàn huyện 3 tháng cuối năm 2022; Quyết định số 2754/QĐ-UBND ngày 

14/10/2022 của UBND huyện, về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về chống 

buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn huyện năm 2022; Kế hoạch số 

144/KH-UBND ngày 17/5/2022 của UBND huyện về đảm bảo an toàn thực phẩm, 

nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản năm 2022…. 

3. Công tác thông tin tuyên truyền về lĩnh vực ATVSTP (theo phụ lục 1) 

Trong  năm do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên BCĐ vệ sinh ATTP huyện không 

tổ chức Lễ phát động tháng hành động vì ATTP năm 2022, tuy nhiên đã tuyên truyền 

bằng nhiều hình thức như qua loa phát thanh xã/thị trấn, băng rôn, khẩu hiệu, tuyên 

truyền lưu động, tuyên truyền trực tiếp trong các đợt kiểm tra, giám sát…. 

4. Công tác giám sát thanh tra, kiểm tra: (phụ lục 2a, 2b, 2c kèm theo) 

Các đơn vị liên quan làm tốt công tác kiểm tra liên ngành về Vệ sinh an toàn 

thực phẩm trong các đợt như Tết nguyên đán Nhâm Dần, Tháng hành động vì an 

toàn thực phẩm năm 2022, Giám sát kỳ thi tốt nghiệp THPT và phục vụ Hội thao, 

Tết Trung thu, Kiểm tra, giám sát bếp ăn tập thể trường học, dịch vụ ăn uống, dịch 

vụ nấu ăn lưu động. Kết quả: 162 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, 

dịch vụ ăn uống, cơ sở tạp hóa, cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng được kiểm 

tra; lập biên bản vi phạm hành chính 14 cơ sở chuyển cho UBND xã ra quyết định 

xử phạt với số tiền 26.150.000đ. 

Tại các xã, thị trấn kiểm tra 498 cơ sở, 133 cơ sở vi phạm, các cơ sở vi phạm 

chỉ nhắc nhở, không xử lý vi phạm hành chính. 

Ngành Nông nghiệp: Phối hợp với cơ quan chuyên ngành cấp tỉnh tổ chức 

kiểm tra trên 90% cơ sở buôn bán thuốc phân bón, thuốc Bảo vệ thực vật, giống cây 

trồng. Qua kiểm tra chưa phát hiện phân bón, thuốc  BVTV giả trên địa bàn. Tiến 

hành lấy 3 mẫu phân bón vô cơ, 2 mẫu thuốc BVTV để gửi phân tích chất lượng, 
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đồng thời tuyên truyền các hộ kinh doanh thực hiện đúng các quy định pháp luật về 

cung ứng giống, vật tư nông nghiệp đảm bản chất lượng, an toàn cho người sử dụng; 

Tổ chức kiểm tra việc vận chuyển gia súc, gia cầm, 05 xe được kiểm tra, 02 xe vi 

phạm, UBND huyện ra Quyết định xử phạt hành chính đối với 02 cơ sở, với số tiền 

12.500.000 đồng.  

5. Công tác cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP (Theo phụ lục 4) 

Ngành Y tế đã thực hiện tiếp nhận và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

ATTP cho 52 cơ sở thuộc ngành quản lý; đối với các cơ sở không có giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh, UBND các xã tiến hành ký cam kết đảm bảo ATTP trên 

địa bàn quản lý nhằm đảm bảo hồ sơ minh chứng xã đạt tiêu chí Nông thôn mới. 

Ngành Nông nghiệp: Trong năm 2022 Phòng Nông nghiệp & PTNT cấp 06 

Giấy chứng nhận cơ sở cơ sở đủ điều kiện ATTP, tổng số cơ sở được cấp giấy chứng 

nhận cơ sở 22 cơ sở đang còn hiệu lực (giảm 19 cơ sở nguyên nhân: do số sơ sở 

được cấp từ năm 2019 trở về trước hết hạn đã thông báo nhưng nhiều cơ sở chưa 

lập hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều  kiện ATTP) 

7. Công tác kiểm nghiệm 

Ngành Nông nghiệp: 

Phòng Nông nghiệp & PTNT phối hợp với phòng quản lý chất lượng Nông 

lâm sản sở Nông Nghiệp & PTNT tiến hành kiểm tra và lấy 28 mẫu thực phẩm bao 

gồm 26 mẫu test nhanh, 02 mẫu gửi đi phân tích là các sản phẩm thịt lợn, thịt gà, 

Giò, chả các,chả viên, Rau, trái cây, nước ngâm thủy sản của một số tiểu thương 

buôn bán lẻ dọc đường của xã Nâm Nung, Nâm N’đir, ĐăkDô. Kết qủa các mẫu trên 

không phát hiện chất cấm trong chăn nuôi, dư lượng thuốc trừ sâu, tồn dư 

Formaldehyd... đảm bảo ATTP cho người tiêu dùng.  

Phối hợp với Phòng Y tế và các đơn vị liên quan kiểm tra, hậu kiểm ATTP tại 

các lò mổ, cơ sở sản xuất thực phẩm đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 

ATTP và các chợ truyền thống trên địa bàn huyện. Lấy mẫu giám sát 36 mẫu gồm 

giò chả, bún, phở, cá biển, hải sản để kiểm tra test nhanh hàn the và formol. Kết quả 

36/36 mẫu âm tính với hàn the và formol. 

Ngành Y tế: 

Trung tâm Y tế tổ chức lấy mẫu kiểm soát mối nguy mất an toàn thực phẩm 

trong  năm là 110 mẫu, 110 mẫu đạt. 

8. Công tác phối hợp 

Được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện đối với công tác ATTP 

trên địa bàn huyện nên công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác 

đảm bảo ATTP trên địa bàn huyện nhìn chung nhịp nhàng, thuận lợi. 

9. Công tác đào tạo, tập huấn về ATTP 

Trong  năm ngành Y tế đã tổ chức 01 lớp tập huấn cho cán bộ chuyên trách 

công tác đảm ATTP trên địa bàn 12 xã, thị trấn với 23/24 người tham dự. 
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Phòng Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức các lớp tập huấn về ATTP cho các 

đối tượng là các cơ sở kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực Nông nghiệp quản lý 

cho 12/12 xã/thị trấn. 

9. Kinh phí thực hiện 

Năm 2022 Sở Y tế cấp cho Trung tâm Y tế (nguồn trung ương: 58.000.000đ, 

nguồn địa phương: 15.000.000); UBND huyện cấp cho các phòng: Y tế: 

34.000.000đ, Nông nghiệp: 45.000.000đ, Kinh tế & HT: 17.280.000đ. 

III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được 

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. Được sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy ,UBND huyện, Sở Y tế, Chi cục 

An toàn vệ sinh thực phẩm và sự vào cuộc đồng bộ từ huyện xuống xã, thị trấn của 

các cơ quan liên quan. Thời gian qua, công tác quản lý ATTP trên địa bàn huyện 

Krông Nô đã có những chuyển tích cực, ý thức của người sản xuất, kinh doanh cũng 

như người tiêu dùng thực phẩm ngày càng tốt hơn.  

Trong  năm 2022 UBND huyện cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công 

tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong các dịp Tết nguyên đán, Tháng hành động vì 

an toàn thực phẩm.  

Trong  không có vụ ngộ độc cũng như các ca ngộ độc lẻ tẻ xảy ra trên địa bàn. 

Các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm đã thực hiện tương đối tốt các quy 

định về đảm bảo an toàn thực phẩm; người dân cũng ý thức hơn trong việc chọn mua 

những sản phẩm đảm bảo để phục vụ cho gia đình. 

Các điểm giết mổ, bán thịt gia cầm cơ bản được bố trí khu vực riêng biệt, 

nguồn nước đảm bảo do đó công tác khử trùng, vệ sinh được thực hiện thường xuyên, 

đảm bảo điều kiện môi trường; gia cầm đưa vào giết mổ khỏe mạnh, các cơ sở không 

sử dụng chất cấm như nhựa thông để làm sạch lông và không dùng chất cấm trong 

bảo quản thịt, cá. 

2. Tồn tại, hạn chế 

- Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên trong năm huyện Krông Nô không tổ 

chức Lễ Phát động “Tháng hành động vì ATTP”, số lượng cơ sở được thanh tra, 

kiểm tra cũng không được nhiều cũng như triển khai chậm so với kế hoạch đề ra; 

công tác thông tin giáo dục truyền thông về ATTP hạn chế. 

- Sau khi được chứng nhận các tiêu chuẩn sản xuất ban đầu phần lớn các cơ sở 

lại thiếu nguồn lực đầu tư ở khâu sau thu hoạch như: Công nghệ chế biến sâu, thiết 

kế bao bì, nhãn sản phẩm, khả năng liên kết, tiếp cận thị trường còn yếu và thiếu 

chuyên nghiệp.  

Hầu hết các cơ sở giết mổ, buôn bán gia cầm đều không có thủ tục hành chính 

đảm bảo theo quy định như: Giấy chứng nhận được phép kinh doanh giết mổ, buôn 

bán thu gom gia cầm; các xã vùng, sâu, vùng xa không có lò mổ tập trung nên gia 

súc, gia cầm sau giết mổ không có giấy kiểm dịch thú y; chủ cơ sở không có giấy 
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xác nhận kiến thức về ATTP; không có bản ký cam kết đảm bảo ATTP; không thực 

hiện khám sức khỏe định kỳ. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Các Sở: Y tế, Công Thương, Nông Nghiệp 

- Kịp thời ban hành các hướng dẫn, quy định quản lý nhà nước về ATTP thuộc 

ngành lĩnh vực vực quản lý để tuyến cơ sở dễ triển khai thực hiện. 

- Tăng cường tuyên truyền, tập huấn nâng cao năng lực quản lý nhà nước về 

ATTP cho cán bộ tuyến huyện, xã. 

2. Sở Y tế, UBND huyện 

Bố trí kinh phí hợp lý về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm cho các cơ quan 

chuyên môn được giao trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP. 

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 

1. Lĩnh vực Y tế 

- Triển khai các hoạt động đảm bảo ATTP: thanh tra, kiểm tra liên ngành 

ATTP, thông tin truyền thông… tập trung vào dịpTết Trung thu cũng như đầu năm 

học mới 

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lý ATTP cho cán bộ chuyên trách 

ATTP tuyến xã,thị trấn. 

- Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về ATTP: Bếp ăn tập thể trường học; cơ 

sở dịch vụ ăn uống, cà phê, giải khát, cơ sở kinh doanh dịch vụ nấu ăn lưu động; hậu 

kiểm tra, kiểm tra đột xuất khi có cảnh báo nguy cơ mất ATTP đối với các cơ sở sản 

xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện. 

- Tổ chức điều tra, đánh giá kiến thức về ATTP cho các nhóm đối tượng trên 

địa bàn huyện. 

- Tiếp tục triển khai lấy mẫu thực phẩm, kiểm nghiệm đánh giá cảnh báo nguy 

cơ ô nhiễm thực phẩm. 

- Tiếp thục triển khai xây dựng mô hình điểm kiểm soát ATTP để phòng chống 

NĐTP tại các bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố. 

- Triển khai cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho các cơ sở 

thuộc phân cấp quản lý trên địa bàn huyện. 

2. Lĩnh vực Nông nghiệp 

- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh 

vực ATTP của ngành Nông nghiệp đến các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cơ 

sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh nông lâm 

thủy sản sản và các sản phẩn thuộc lĩnh vực ngành nông nghiệp quản lý như: Các cơ 

sở chế biến cà phê và các sản phẩn chế biến từ thịt như nem, giò chả, đảm bảo các 

cơ sở sơ chế và chế biến đủ điều kiệm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.  

- Tổ chức triển khai thành lập, mới các hợp tác xã và tổ tổ hợp tác xã thực hiện 

liên kết tổ chức sản xuất theo tiêu VietGap và sản xuất an toàn trong các lĩnh vực 
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chế biến các sản phẩn thuộc lĩnh vực ngành nông nghiệp quản lý như: Sản xuất rau 

an toàn, sản xuất và chế biến cà phê bột … 

- Kiện toàn, mở rộng quy mô sản xuất lúa VietGap hợp tác xã sản xuất lúa gạo 

Buôn Choah từ 150 ha lên 600 ha để nâng cao thương hiệu hàng hóa và sản phẩn 

cung ứng ra thị tường. 

- Xây dựng một số mô hình điển hình về nông nghiệp sạch, nông nghiệp chất 

lượng cao, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao do doanh nghiệp đầu tư và tiếp tục 

xây dựng các mô hình mới để so sánh, lựa chọn chuyển giao cho sản xuất. Tăng 

cường các mô hình về chăn nuôi, thủy sản; quan tâm đến các đối tượng là người 

đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nông dân nghèo. Nghiên cứu tạo giống, dịch vụ cung 

ứng giống, vật tư nông nghiệp.  

- Rà soát, lập Phương án tác thực hiện công quản lý công tác kiểm soát giết 

mổ chặt chẽ đảm bảo thực phẩm  an toàn cho người tiêu dùng. 

3. Lĩnh vực Công thương 

- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật mới ban 

hành về lĩnh vực ATTP của ngành Công Thương đến các cơ quan, đơn vị có liên 

quan và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện. 

- Tiếp tục rà soát, nắm tình hình hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm trên địa bàn toàn huyện thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công 

Thương để phục vụ tốt cho công tác quản lý nhà nước về ATTP. 

- Kiểm tra độc lập hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra việc 

thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm trên địa bàn huyện. 

Trên đây là báo cáo kết qủa thực hiện về an toàn thực phẩm năm 2022 và 

phương hướng nhiệm năm 2023./. 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                
- Sở Y tế; 

- Chi Cục ATVSTTP 

- TT. Huyện Uỷ;                                                                              

- TT. HĐND huyện; 

- UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ ATTP; 

- Các Phòng: Y tế, Nông nghiệp, KT - HT; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Chi cục thuế; 

- Công an huyện; 

- Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VT. 
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