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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

BAN CHỈ ĐẠO BẢO ĐẢM  

VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM 

 

Số: 483/BC-BCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Đồng Nai, ngày 10 tháng 02 năm 2020 

BÁO CÁO  

Kết quả triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm                                                                       

trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân 2020 

Thực hiện Kế hoạch số 1288/KH-BCĐTƯVSATTP ngày 08/11/2019 của 

Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm về việc “Triển khai 

công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội 

Xuân 2020”. Ban chỉ đạo bảo đảm VSATTP tỉnh Đồng Nai báo cáo kết quả triển 

khai công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn tỉnh như sau: 

I. Công tác chỉ đạo: 

- Công văn số 14154/UBND-KGVX ngày 06/12/2019 Ủy ban nhân dân 

tỉnh có văn bản về việc triển khai công tác bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán Canh 

Tý và mùa Lễ hợi Xuân 2020. 

- Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản số 69/UBND-KGVX ngày 06/01/2020 

về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm đối 

với thức ăn đường phố trên địa bàn tỉnh. 

- Kế hoạch số 5707/KH-BCĐ ngày 20/11/2020 của Ban Chỉ đạo Bảo đảm 

vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Đồng Nai về việc “Triển khai công tác Bảo đảm 

An toàn thực phẩm tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân 2020”.  

- Các văn bản chỉ đạo, Kế hoạch của các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các 

huyện thành phố Biên Hòa và Long Khánh về triển khai công tác bảo đảm 

VSATTP trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hợi Xuân 2020. 

II. Các hoạt động đã triển khai: 

1. Các hoạt động truyền thông được triển khai: 

TT Hoạt động 
Số 

lượng/buổi 

Số người tham dự/phạm vi bao 

phủ 

1 
Họp cộng tác viên báo 

chí 
07 Trên đài phát thanh tỉnh Đồng Nai 

2 Nói chuyện 08 Trên đài phát thanh tỉnh Đồng Nai 

3 Tập huấn 0 0 

4 Hội thảo 0 0 

5 Phát thanh: tỉnh 01 Trên đài phát thanh tỉnh Đồng Nai 

 Phát thanh: huyện 701 lần 0 

 Phát thanh: xã/phường 494 Toàn tỉnh 
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 Phát thanh: thôn/ bản 0 0 

6 Truyền hình: tỉnh 
06 phóng 

sự 
Toàn tỉnh 

7 Báo viết: tỉnh 03 Toàn tỉnh 

 Báo viết: huyện 73 0 

 Bản tin: xã/phường 170 Toàn tỉnh 

8 

Sản phẩm truyền 

thông: 
0 0 

- Băng rôn, khẩu hiệu 187 Toàn tỉnh 

- Tranh áp - phích 0 0 

- Tờ gấp 500 0 

- Băng, đĩa hình 02 Toàn tỉnh 

- Băng, đĩa âm 04 Toàn tỉnh 

- Khác …. 0 0 

9 

Hoạt động khác: hội 

thi, hội thao tuyên 

truyền ATTP ... 

0 0 

2. Hoạt động thanh tra, kiểm tra: Các đoàn thanh tra, kiểm tra: Tổng số 

đoàn thanh tra, kiểm tra: 193. Trong đó:  

- Số đoàn thanh tra, kiểm tra tuyến tỉnh: 04. 

- Số đoàn thanh tra, kiểm tra tuyến huyện, thành phố: 19. 

- Số đoàn kiểm tra tuyến xã/phường/thị trấn: 170. 

Bảng 1: Kết quả thanh tra, kiểm tra: 

TT 
Loại hình cơ sở 

thực phẩm 

Tổng số 

cơ sở 

Số CS được 

thanh, kiểm tra 

Số cơ 

sở đạt 

Tỷ lệ % 

đạt 

1 Sản xuất, chế biến 919 204 162 79,4 

2 Kinh doanh 2.736 540 436 80,7 

3 Dịch vụ ăn uống 10.639 3.358 2.769 82,5 

Tổng số (1 + 2 + 3) 14.294 4.102 3.367 82,1 

Bảng 2: Tình hình vi phạm và xử lý vi phạm: 

TT Tổng hợp tình hình vi phạm Số lượng 

Tỷ lệ % so 

với số được 

kiểm tra 

1 Tổng số cơ sở được thanh tra, kiểm tra 4.102  

2 Số cơ sở có vi phạm 735 17,9 
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3 Số cơ sở vi phạm bị xử lý. Trong đó: 131 3,2 

3.1. Hình thức phạt chính:   

 Số cơ sở bị cảnh cáo 0 0 

 Số cơ sở bị phạt tiền 131 3,2 

 Tổng số tiền phạt 685.998.000đ  

3.2. Hình thức phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả: 

* Số cơ sở bị đóng cửa  0 0 

* Số cơ sở bị đình chỉ lưu hành sản phẩm 0 0 

 Số sản phẩm bị đình chỉ lưu hành 0 0 

* Số cơ sở bị tiêu huỷ sản phẩm 28 0,7 

 Tổng số loại sản phẩm bị tiêu hủy 

13 (4.500 kg 

sản phẩm động 

vật (thịt, xương 

heo) tiêu hủy và 

xử lý nhiệt, 

chuyển đổi mục 

đích sử dụng) 

0,3 

* Số cơ sở phải khắc phục về nhãn 21 0,5 

 
Số loại sản phẩm có nhãn phải khắc 

phục 
16 0,4 

* 
Số cơ sở bị đình chỉ lưu hành tài liệu 

q/cáo 
0 0 

 
Số loại tài liệu q/cáo bị đình chỉ lưu 

hành 
0 0 

* Các xử lý khác   

3.3 Chuyển hồ sơ sang cơ quan khác xử lý 10 0,24 

3.4 
Số cơ sở có vi phạm nhưng không xử lý 

(chỉ nhắc nhở) 
604 14,7 

Bảng 3: Các nội dung vi phạm chủ yếu: 

TT Nội dung vi phạm 

Số CS 

được 

thanh tra 

Số cơ sở 

vi phạm 

Tỷ lệ 

% 

1 Điều kiện vệ sinh cơ sở 4.102 307 7,5 

2 Điều kiện trang thiết bị dụng cụ 4.102 175 4,3 

3 Điều kiện về con người 4.102 326 7,9 

4 
Công bố tiêu chuẩn sản phẩm/công bố 

hợp quy/ phù hợp quy định ATTP/Bản 
713 05 0,7 
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tự công bố sản phẩm/Đăng ký công bố 

sản phẩm 

5 Ghi nhãn thực phẩm 713 57 8,0 

6 Quảng cáo thực phẩm 713 0 0 

7 Chất lượng sản phẩm thực phẩm 713 41 5,8 

8 Vi phạm khác (GCN CS ĐĐK ATTP) 4.102 26 0,63 

Bảng 4: Kết quả kiểm nghiệm mẫu: 

TT Loại xét nghiệm 

Kết quả  xét nghiệm mẫu 

Tổng số mẫu 

xét nghiệm 

Số mẫu 

không đạt 

Tỷ lệ % 

không đạt 

1 Xét nghiệm nhanh 716 142 19,8 

2 Xét nghiệm tại labo 

2.1 Hóa lý 11 0 0 

2.2 Vi sinh 03 0 0 

Cộng 730 142 19,5 

III. Đánh giá chung: 

1. Ưu điểm:  

Ban chỉ đạo bảo đảm VSATTP các huyện, thành phố đã triển khai kịp thời 

các hoạt động bảo đảm ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội 

Xuân 2020 cho các thành viên ban chỉ đạo, các ngành và Uỷ ban nhân dân các 

xã; các thành viên Ban chỉ đạo đã tích cực, chủ động tham mưu cho Ban chỉ đạo 

bảo đảm VSATTP huyện để triển khai công tác bảo đảm ATTP trong dịp Tết 

Nguyên đán bảo đảm kiểm tra có trọng tâm trọng điểm tập trung vào các mặt 

hàng sử dụng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán. 

Công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành được chú trọng, phối hợp 

khá đồng bộ giữa các ban ngành có liên quan, góp phần tăng hiệu lực quản lý và 

hạn chế sự chồng chéo. Việc xử phạt vi phạm hành chính đã có những chuyển 

biến tích cực, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. 

2. Hạn chế, tồn tại: 

- Công tác thông tin truyền thông được triển khai rộng khắp, đa dạng, tuy 

nhiên hiệu quả mang lại chưa cao. 

- Các đoàn thanh, kiểm tra liên ngành đã phát hiện nhiều vi phạm trong 

việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP, tỷ lệ các cơ sở vi phạm 

chiếm 17,9% số cơ sở được kiểm tra. Một số vi phạm thường gặp như: vi phạm 

về Ghi nhãn thực phẩm chiếm 8%, vi phạm về điều kiện vệ sinh cơ sở chiếm 

7,5%, vi phạm về điều kiện con người chiếm 7,9%, vi phạm về điều kiện trang 

thiết bị dụng cụ chiếm 4,3%, vi phạm về Chất lượng sản phẩm thực phẩm chiếm 

5,8%, vi phạm về Công bố tiêu chuẩn sản phẩm/công bố hợp quy/phù hợp quy 
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định ATTP/Bản tự công bố sản phẩm/Đăng ký công bố sản phẩm 0,7%, vi phạm 

về Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP chiếm 0,63%. 

- Các đoàn kiểm tra liên ngành tuyến huyện, xã chưa kiên quyết xử lý vi 

phạm hành chính theo quy định, đa số các cơ sở vi phạm được nhắc nhở, việc 

nhắc nhở được các Đoàn kiểm tra lặp đi lặp lại nhiều lần làm giảm tính nghiêm 

minh của pháp luật và hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực ATTP. 

- Các Đoàn thanh tra, kiểm tra chưa chú trọng việc lấy mẫu thực phẩm để 

kiểm nghiệm các chỉ tiêu về ATTP nên chưa đánh giá hết được chất lượng thực 

phẩm lưu thông trên thị trường. 

IV. Kiến nghị: 

- Bộ Y tế phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương mở các lớp tập huấn cho 

chuyên môn cho cán bộ làm công tác an toàn thực phẩm tại các tuyến, đặc biệt 

là các lớp đào tạo chuyên sâu về xử lý vi phạm hành chính và thanh tra, kiểm tra 

an toàn thực phẩm. 

- Mở các lớp tập huấn về công tác lấy mẫu và cấp chứng chỉ cho cán bộ 

làm công tác an toàn thực phẩm phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra tại các 

tuyến huyện, thành phố và tuyến xã, phường, thị trấn. 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác triển khai bảo đảm ATTP dịp Tết 

Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân 2020 của Ban chỉ đạo bảo đảm 

VSATTP tỉnh Đồng Nai. 

Nơi nhận:  
- Ban chỉ đạo LNTƯVSATTP;               
- Bộ Y tế (Cục ATTP); 

- TT. Tỉnh uỷ;  

- TT. Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Ban VHXH - HĐND tỉnh; 

- Ông Cao Tiến Dũng- CT UBND tỉnh;  

- Các thành viên BCĐ VSATTP tỉnh; 

- BCĐ các huyện, thị, thành phố;                
- Lưu: VT, Thường trực BCĐ, ATTP. 

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Phan Huy Anh Vũ 
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