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BAO CÁO 
Tong kêt 10 näm thyc hin Ch th! si 08-CT/TW ngày 21/10/2011 

cüa Ban BI thir "V tang ctrô'ng slr lãnh do cüa Bang di vói 
vn d an toàn thrc phm trong tInh hmnh mó'i" 

Thrc hin Cong van so 63 -CV/HU ngày 01/02/2021 cüa Huyn üy 
Dakrông ye vic báo cáo so kêt, tong kêt mt so nghj quyêt, chi thj, kt 1u.n 
ye linh vJrc khoa giáo. Uy ban nhân dan huyn báo cáo kêt qua 1 0 nàm thrc 
hin Chi thj so 08-CT/TW ngày 21/i0/2011 cüa Ban BI thu "Vê tang cithng 
sir länh d?o  cüa Dáng dôi vâi van dê an toàn thirc phâm trong tInh hInh mâi" 
nhu sau: 

I. T!NH H!NH TO CHUC TRIEN KHAI THUC HIEN CHI THI 
sO 08- CT/TW 

1. Cong tác Iãnh dio, chi do 

Thirc hin Chi thj so 08-CT/TW cüa Ban BI thu v tang cung sir lânh 
dio cüa Dâng vói van dê an toàn thirc phâm (ATTP) trong tInh hInh mói (sau 
day viêt tat là Chi thj so 08- CT/TW), các cap üy Dãng, chInh quyên và toàn 
b h thông chInh trj huyn coi day là nhim v11 thumg xuyên, chü dng rà 
soát, dánh giá tInh hInh, xây d%mg và triên khai cac chi.rcing trinh, kê hoch 
tmg bixâc giài quyêt nhftng khó khàn, thách thüc ye cong tác ATTP ti dja 
phuung. Kjp thñ ban hành các van bàn lãnh dao,  chi do quan tr9ng triên khai 
có hiu qua Chi th so 08- CT!TW cQng nhu các van bàn pháp lut ye ATTP 
do do ma cong tác bão dam chat lucmg an toàn v sinh thirc phâm dã có sir cài 
thin, thay dôi rO ret. 

- Tr näm 2011 dn qu 2 nàm 2021, c.p huyn và cp xä, thj trn cia ban 
hành nhiêu van bàn chi dao  ye cong tác dam bào ATTP trên dja bàn: 

+ UBND huyn, Ban Báo v chäm sóc, bào v và nâng cao süc khOe 
nhân dan huyn, Ban chi do lien ngành VSATTP huyn cia ban hành 69 van 
bàn ye chi do cong tác dam bâo ATTP (TQiphy biêu dInh kern). 

+ UBND các xã, thj trn ban hành 572 van bàn chi do cong tác ATTP 
trên dja bàn. 

- Ban Chi do lien ngành VSATTP huyn và các xä, thj tr.n thithng 
xuyên duqc kin toàn do Chü tjch UBND lam Trithng ban Chi do. 



- Trong cong tác chi dao  nhüng vn d& nOng v ATTP &rcic quan tam 
chi dao  thithng xuyên nhr phông chông ng dc thirc phâm tai  bêp an tp the 
ô các trueing hQc, vic k cam kt các cci s dam bão v sinh an toàn thrc 
phâm dôi vi các co s& dithi 50 suât änllân phic vii, các quán an nhô lé 
duçic thirc hin thuàng xuyên và lien ti1c. Do vy tInh hInh ATTP trên dja 
bàn huyn có sir câi thin rO rt Ca ye nhn thrc cüng nhu cong tác kiêm soát 
han chê ng dc thirc phâm tp the. 

2. Cong tác kim tra, si kt, tong kt vic thirc hin Chi thj so 08-
CT/TW 

Cong tác kiêm tra, s kêt, tng kt vic thirc hin Chi thj s 08-CT/TW 
djnh kS'  thrçc thirc hin gän vâi cong tác dánh giá tong kêt hoat dng cüa Ban 
chi (tao lien ngành V sinh an toàn thirc phâm huyn hang näm; Hi nghj so' 
kêt, tong két cong tác ATTP 6 tháng, 1 näm; Hi nghj so' két 5 näm thrc hin 
Chi thj sO 08-CT/TW ngày 21/10/2011 cüa Ban BI thu; Qua do rut ra bài 
hçc kinh nghim, dua ra giâi pháp, djnh hithng phát triên giai doan mâi tr9ng 
tam vaovic nâng cao chat luqng han  chê nhftng nguy co' tiêm an ma san 
phâm kern chat hxqng có the mang lai  tir do nâng cao vai trO trách nhim cüa 
nguii san xuât kinh doanh, nguOri tiêu dung thirc phâm. 

II. NHUNG KET QUA THIC HIN CHI TH! 08-CT/TW 

1. Sr chuyn bin v nhn thfrc, vai trô cüa các cp üy Bang, chInh 
quyn, các ban, ngành, doàn the, doanh nghip và ngirôi dan ye cong tác 
An toàn tht,rc phãm 

Vn d v ATTP dã duçic các cp üy (tang, chInh quyn, các ban, 
ngành, doàn the huyn quan tam chi da°,  thithng xuyên tO chirc các hi nghj, 
l&p t.p huân, nói chuyn chuyên dê nhàm phô biên các van bàn quy phrn 
pháp 1utt, cp nhtt kiên thüc ye cong tác bão dam ATTP cho các nhóm dôi 
tlxçmg tao  sir chuyên bién ye nhn thic cüa ngithi san xuât, kinh doanh và 
ngui tiêu dung. Các ban ngành, doàn the, các co' quan do'n vj dä có sir phôi 
hçp chtt chè trong vic quãn l ATTP, kiêm tra các co' si san xuât, chê biên 
và kinh doanh thrc phâm theo dung quy djnh cUa pháp 1u.t, xir l hành vi vi 
pharn ATTP gop phân han  chê tInh trng vi pham các quy djnh cüa pháp lut 
v ATTP tai  các co' sâ san xuât kinh doanh thrc phâm, djch vii an uông. 

2. Kt qua cong tác 4n dng, tuyên truyn, truyn thông, giáo diic 
các to chu'c và ngu'ôi dan v cong tác an toàn thi1rc phâm 

Hoat dng 4n dng, tuyên truyn v cong tác dam bão ATTP duc 
th?c hin thi..thng xuyên gãn vâi các chuyên dé, các dip  cao diem, các tháng 
Hành dng trong nàm dê thông tin, giáo diic ye dam bão an toàn v sinh tic 
phâm (ATVSTP) den các các co s san xuât chê biên kinh doanh thirc phâm 
yà ngithi tiôu dung thirc phâm. Phôi hp chat  che vâi các tO chrc, hi doàn 
the, cac to chic xã hi thirc hin lông ghép các boat dng ye dam bão an 
toàn thixc phâm tuyên truyên 4n dng den các to chüc và ngi.thi dan. Ket 
qua cii the thu sau: 
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2.1. Truyên thông trtrc tip 
+ Các t chüc doàn th nhu Hi Nông dan, Hi lien hip phii ntt tIch 

circ tuyên truyên cho hi viên tham gia các phong trào, các cuc vn dng 
thiêt thirc, hiu qua nhu: "Tuyên truyên, vn &5ng san xuát, kinh doanh nóng 
san thy'c phám an toàn vi thc khóe cong  dóng ", "Nóng dan san xuát kinh 
doanh giói, doàn két giip nhau lam giàu, giáin nghèo ben vii'ng ", "Phy n 
huyn chungs&c xây dirng nóng thón mài" gàn vâi cuç5c vn dóng "Xáy 
dy'ng gia dInh 5 khóng, 3 sgch ", v.n dng ngui tiêu diing ltra ch9n Va sü 
dung thirc phâm dam bào an toàn, nói không vâi thirc phârn ban, thirc phâm 
kern chat luçmg. 

+ Trung tam \THTT-  TDTT huyn tuyên truyn diia ni dung ATTP là 
mt tiêu chI trong vic bInh xét cong nh.n danh hiu gia dInh van hóa, lang 
thOn bàn van hóa... 

- Tuyên truyn luu dng v dam bão ATTP trong các dip cao dim v 
ATTP, dam bão ATTP trong dip he, djch bnh trên toàn huyn: 28 buôi. 

2.2. Truyn thông bng bang rOn, khâu hiu, to' ro'i, bang dia 
+ Phát 6.200 t? rai, t gp cho các co sâ san xut, ch bin, kinh 

doanh, sir diing thirc phâm; 
+ Treo 368 bang ron, 52 tranh áp phIch và 08 pa no hu&ng ü'ng dam bão 

ATTP Têt Nguyen dan, Tháng hành dng vi chat hrqng v sinh ATTP, Tét 
Trung thu và dam bào ATTP phOng chOng djch bnh Covid 19; 

+ In sao và phát bang dia tuyên tmyn v dam bão ATTP dqt cao dim: 
Tét Nguyen dan, Tháng hành dng vi ATTP, Têt Trung thu: 280 cái. 

2.4. Tuyên truyn trên song truyn thanh 

Phát thanh các chuyên miic dam bâo ATTP các dçit cao dim Têt Nguyen 
dan, Tháng hành dng vi ATTP, Têt Trung thu và các dçt djch bnh: 688 h.rçit 

2.5. Dào tao, tp huãn 
To chrc 20 hp tp huân ye cong tác ATTP cho ngix?i san xuât, chê bien, 

kinh doanh thirc phâm vói 1.500 luçit ngu1i tham dir. 
3. Dánh giá kt qua cong tác quãn 1 nhà nuroc ye ATTP 

3.1. Cong tác xây dyng các van ban chi do v ATTP 

- Các van bàn chi do v ATTP tp trung vào các linhv?c: Phân cOng, 
phân cap quân 1 nhà niic ye ATTP mt cách rö rang cii the giüa các ngành, 
giIta các tuyên; cong tác chi dao  cüa các cap üy dàng, chInh quyên dja 
phiicing dôi v&i cOng tác dam bão ATTP; cong tác dam bào ATTP, phông 
chOng ng dc thirc phâm tai  các bêp an tp the a các tnrOng hçc; các kê 
hoch cüa UBND huyn ye tang cuang cOng tác dam bão ATTP trong các 
dip cao diem, tháng hành dng, các d't djch bnh lien quan den van dê 
ATTP. 
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- Danh m11c các van bàn tr9ng tam cüa UBND huyn, Ban Bão v chãrn 
soc và nâng cao sü'c khOe nhân dan huyn, Ban Chi dao  lien ngành v sinh an 
toàn thrc phâm huyn ban hành có trong phi;i li;ic lkèrn theo. 

3.2. Cong tác truyn thông, phô bin kin thüc pháp lut 

Cong tác thông tin, tuyén truy&n, ph bin kin thi;rc pháp 1ut v ATTP 
trong thai gian qua dã duçc day manh  vói nhiêu hInh thüc phü hçp, phong 
phü nht là trong các dqt cao diem ye ATTP tao  si;r chuyên biên tIch ci;rc ye 
nhn thirc cüa ngui dan ye ATTP, tuyên truyên bang h thông dài phát 
thanh trên toàn huyn; truyên thông tri;rc tiêp den di ngü can b y té cac cap, 
ngi.thi dan vâi các hInh thOc dê tiêp thu nhu hw9ng dan thi;rc hành ci;i the theo 
nhOm, nói chuyên, lông ghep tuyên truyên trong các cuc hop thôn, khórn, 
hp chi be..; truyên thông bang hInh thüc treo bang ron, khâu hiu... Ni 
dung tuyên truyên tp trung vào vai trO cüa an toàn thijc phârn trong h 
thông chäm soc sirc khOe nhân dan và quyên lçii cüa ngu'ñ dan trong vic 
thi;rc hin các quy djnh ye an toàn thi;rc phârn. Ngu'i tiéu dung duc phO 
biên kiên thüc, thi;rc hành an toàn thi;rc phâm diing và phü hcip vói tlnh hInh 
mói. 

3.3. Cong tác kiêm tra và xii 1 vi phim 

- Hoat dng kim tra lien ngành ATTP: Htng näm t chirc 03 diçit vào 
Tháng cao diem Tét Nguyen dan; Tháng hành dng vi chat krçing v sinh 
ATTP, Têt Trung thu; các cuc kiêm tra lien ngành, chuyên ngành, kiêm tra 
dt xuât dê giái quyêt các sr cô ye ATTP. 

* Trong giai doan tü näm 2011 dn Qu 11/2021: Toàn huyn thành l ,p 
330 doàn kiêm tra, giám sat lien ngành, chuyên ngành ATTP (trong 
do huyn: 22 doàn; xalthj trân: 308 doan). 

K1 aud kiLm Ira và xü' 1i5 vi oh am: 
TT - TInh hInh vi pharn Tu näm 2011 - 

Qu 11/2021 
T 1 (%) 

1 Tong so krqt c so thanh, kiêm 
tra, giám sat 

5 38 

2 SôluotcosOdat 4463 83,7 
3 SôlucitcosOcóviphtm 865 16,2 
4 S hxçit ci sO vi pham bj xO l 48 0,9 
4.1 HInhthUcphat: 

So Co sO bj cãnh cáo 0 0 
So Co sO bj pht tiên 48 0,9 

Tng s6 tin phat (ding) 24.000.000 
4.2. HInh thirc pht b sung, bin pháp khäc phiic hu qua 

ScosObjdongcOa 0 0 
S Cs dinh ehi luu hành SP 0 0 
SôSPdInhchilixuhànhSP 0 0 
ScosOtiêuhu'sánphm 0 0 
Tong so loai SP bj tiêu hüy 0 0 
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Scsâkhcphiicvnhãn 0 0 
S loai SP co nhãn khac phvc 0 0 

4.3.ChuynhôsGsangcYquan khácxi'r 
1, diêu tra khâi to 

0 0 

4.4 S cci s& Co Vi phm nhung 
không xir 1 (chi nhäc nhi) 

817 15,3 

Hoat dng kim tra ATTP là boat dng thung xuyên lien ti1c, thông 
qua cong tác kiêm tra Va xi:r l vi pham các c so da co thirc và trách nhim 
tot hcm trong vic chap hành các quy djnh. Tuy nhiên cong tác kiêm tra van 
con chông chéo can tiêp tiic khäc phic; cong tác xà l vi pharn chxa tucYng 
x1rng vOi vi phm phát hin thrcic, vic xü 1 vi phm hâu nhu rat It. 

3.4. Hot dng xét nghim: Tir näm 2011 - Quy 11/2021 
- Tong so mâu xét nghim: 1.358 mu th?c phâm. So mâu dat:  1.341 mâu 

(t9 1 98,7%), so mâu không dat:  17 mâu (1,3%). Trong do: 
+ Xét nghim tai  La bô: 674 mâu. So mu dat:  669 mâu (t 1 99,2%), so 

mâu không dat:  05 mâu (0,8%); 
+ Xét nghim nhanh: 684 mâu thrc phâm. So mâu dat:  672 mâu (tS' 1 

98,2%), sO mu không dat:  12 mâu (1,8%). 

3.5. Thirc hin cong tác cal cách giãi quyt thu tlic hành chinh v 
ATTP 

- Thirc hin câi each thu tiic hành chinh, dan giãn hóa các thu tc hành 
chinh. Dc bit tü näm 2018 thirc hin Nghj djnh sO 15/2018 cüa Chinh phü 
ye quy djnh chi tiêt mt so diêu cüa Lut ATTP dã bãi bO 10 loai  hInh duçic 
mien cap Giây chrng nhn du diêu kin ATTP, thirc hin giao djch tai  B 
phn tiêp nhn và trã kêt qua huyn, cOng khai các thu tiic hành chInh và 
müc thu phi. 

- Kt qua tng hqp tr näm 2011- Qu II näm 2021 dã cp Gi.y chu'ng 
nhn Ca sO dü diêu kin ATTP: 197 hat cci sO, ; thirc hin k cam kêt trách 
nhim: 265 Iu'qt ca sO theo dung quy djnh, không có si.r phàn nan hay kbiêu 
nai cüa khách hang. 

4. Cong tác cIu tir kinh ph, xä hi hóa v cong tác an toàn thtyc 
pham, kinh phi trien khai hoit dQng ye ATTP 

DVT: 1.000VND 

T 
T 

To chfrc, b may Giai doan 
2007- 2011 

Giai dotn 
2012-2016 

Giai don 
2017-2021 

1 
Ngân sách tr 
Chi.rang trinh miic 
tiêu Y tê - Dan so 

60.000 60.000 60.000 

2 Ngân sách dja 
phrcmg 60.000 60.000 60.000 

3 NgunkinhphI 
khác 

56.000 56.000 56.000 
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176.000 176.000 

   

 

Tong cong 176.000 

   

iv. DANH GIA CHUNG 

1. Kt qua dit thrçrc sau 10 nám thirc hin Chi thj 

- Cong tác bão dam ATTP dâ duçic cá h thng chInh trj quan tam, các 
ngành, dja phucing trên dja bàn huyn dã barn sat và thirc hin nghiêm tüc 
các giãi pháp, nhim vii và miic tiêu hang näm cüa Trung tro'ng và tinh. 

- Các van bàn cüa UBND huyên dã chi do trin khai th1rc hin theo do 
dã phân cong rô trách thim cii the cho các ban ngành và UBND các xä, thj 
trân trong vic quãn 1 cling nhix triên khai các bin pháp bão dam ATTP 
trén dja bàn huyn. 

- Ban Chi dao  lien ngành VSATTP các cp dà &rgc thành 1p và kin 
toàn khi có sr thay dôi, phân cong nhim vii cho tlmg thành viên; chi dao 
toàn din, kjp thai, hiu qua nhung hoat dng ye bào dam ATTP trên dja bàn 
quãn ly. 

- Cong tác tuyên truyn giáo diic, dào tao, tp hun v ATTP ducic dy 
mnh. Nhn thirc va thirc hành cüa nhà quàn l, ngithi san xuât, kinh doanh, 
ngithi tiêu dung ye bào dam ATTP Co chuyên biên tIch c1rc. 

- Cong tác kim tra xü l vi phm dã gop phn dam bào v sinh an toàn 
thrc phâm cho nhan dan nhât là trong các dip  1, Têt, ngàn nglra, kiêm soát ô 
nhim th%rc phâm, phOng ngl'ra ng dc thirc phâm và các bnh truyên qua 
du?ing thirc phâm, cüng nhu chat luqng các san phâm lixu thông trên thj 
tnthng. Kjp thyi phát hin nhling thirc phâm kern chat luqng thông báo trén 
các phucvng tin thông tin di chitng cho ngthi tiêu dàng cành giác và biêt 
cách la chçn các loti thc phâm. 

- Vic xây d1rng, trin khai k hoch kim tra dã barn sátChi thj s 
20/CT-TTg ngày 17/5/2017 cüa Thu tuâng ChInh phü, có sr phôi hçip chtt 
chê gilia các ngành, các tuyên và barn sat chü dé cüa tirng dçit tr9ng diem, 
dông th?ii phü hqp vvi chrc näng, nhim vii cüa rnOi don vj, dà hn chê 
chông chéo trong hot dng kiêm tra co s& thirc phâm. 

- K& qua cong tác ATTP dã có chuyn bin và di vào thirc chit di 
song nhân dan, to sr chuyên biên tIch circ trong nhin thüc cüa cac cap üy, 
chmnh quyên, Mt trn To quOc, các hi doàn the, to chüc kinh tê- xà hi và 
các tang lop nhân dan ye vj trI, vai trO, tam quan tr9ng cüa cong tác ATTP; 
da so ngu1i dan dàhiêu rO nghTa vii và quyên igi cüa mInh trong vic th?c 
hin các quy djnh ye ATTP. 

2. Tn ti, hin ch 

- Vic xay drng, ban hành van bàn chi do, huàng dan, to chüc thirc 
hin cong tác bão dam ATTP cüa cap ui', chInh quyên mt sO dja phixung 
cOn chm, chiia kjp thñ. 
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-,Công tác tuyên truyn giáo diic pháp 1ut vic nêu gucmg ngui t& 
vic tot, biêu duang các Co sâ san xuât, kinh doanh chap hành tot các quy 
djnh cUa pháp 1ut con han  chê. 

- Mt s h kinh doanh thirc an dithng ph nhn thüc ye cong tác 
VSATTP cOn han  chê, chua tuân thu day du các diêu kin quy djnh cüa nhà 
nuâc ye cOng tác VSATTP; vic kiém soát, ngàn chtn các san phâm thirc 
phâm không rô nguôn gôc, khOng dam bâo ATTP... hiu qua chua cao. 
Cong tác kiêm tra giám sat a co sa chü yêu là nhac nba, chua thirc sir xir 1 
nghiêm các tnr?mg hcip vi phm. 

- Vic du tu cho cong tác dam bào ATTP cOn han  ch. 

3. Nguyen nhãn cüa các tn ti, hn chê 

3.1 Nguyen nhân thu quan 

- ChInh quyn mt sê dja phi.rong, nhn thirc chua dy dü v tam quan 
tr9ng cüa cong tác quàn 1 chat lugng ATTP; chua thirc sir quan tam, quyêt 
1it trong lânh dao,  chi  dao  và uu tiên nguôn 1irc cho vic thrc hin cong tác 
ATTP. 

- Hoat dng truyn thông giáo diic chua có nhiu thay di v ni dung 
va hInh thirc dê phü hcp vai tmg nhóm dôi tuqng. 

- Sir phi hqp cüa các cap, cac ngành trong cong tác quàn l' ATTP 
chira th.t sir ch.t chë, thu&ng xuyên; Sir tham gia cüa các to chüc, doàn the 
trong giám sat, tuyên truyên, 4n dng, phát hin, to giác vi phm ATTP cOn 
han chê. 

- Hiu lirc và hiu qua cOng tác quãn 1 nhà nithc v ATTP cOn han 
ché. Vic xü phat vi phm hành chInh trong kiêm tra dOi vói các to chüc, cá 
nhân vi pham cOn It. 

- Dâu tu nguOn hrc cho cong tác bào dam ATTP cOn rat han  chê. Trang 
thiêt bj kiêm nghim con thiêu và chixa dông b; thiêu các phuong tin kiêm 
tra co dng và trang thiêt bj kiêm tra nhanh. 

3.2. Nguyen nhân khách quan 

- Co sâ thrc phm trên dja bàn huyn hu ht có quy mô nhO lé, h gia 
dInh, chi.ra dáp irng duçic yéu câu ye hO so pháp 1, diêu kin v sinh co s, 
dicing c1, trang thiêt bj. 

- Nguai dan chua phát buy trách nhim và quyn lçci cüa nguai tiêu 
dung trong yiêc phát hin và dâu tranh vói nhüng hành yj  vi pham ye ATTP. 
Thói quen, tp tic an uông cüa ngithi dan cOn qua de dãi trong vic ch9n 
mua yà sir diing thirc phâm khOng an toàn, them vào do, dai sOng kinh tê khó 
khän phãi chap nh.n sir dung th?c phâm trôi nOi, giá ré mc dü biêt nguy co 
ng dc thrc phâm, các bnh lay truyên qua thrc phâm cO the xáy ra. 

4. Bài h9c kinh nghim 
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Môt là, các cp u dâng và chInh quyn phài nh.n thirc ye vai trô, 
nghTa và có trách nhim doi v&i Cong tác v sinh an toàn thrc phâm; &ra 
nhim vii, chi tiêu ATTP vào nghj quyêt, chuong trInh, kêhoch cüa cap u' 
dàng, chInh quyên, tis do t.p trung chi do, kiêm tra, don doe thirc hin; dông 
thai phát buy vai trO, trách nhim cña Ban Chi do các cap. 

Hal là, tang cung tuyên truy&n, ph bin các kin thirc VSATTP, 
huâng dan 1ira chn va kiêm tra k khi mua các 1oi thirc phâm, nhât là chO 
nhän mac, ngày san xuât, hn sir dung, dja chi Co sâ san xuât ho.c nguôi 
chju trách nhim phân phôi nhäm nâng cao thüc tir giác trách nhim dam 
bào chat lixcing VSATTP. 

Ba là, kim tra lien ngành, chuyên ngành có tr9ng tam, tr9ng diem 
thu&ng xuyên, lien tic, trong qua trInh kiêrn tra kêt hçp lam tot cOng tác 
tuyên truyên, giáo diic các quy djnh, các kiên thüc ye dam bão chat luçing 
VSATTP cho ngithi tiêu dung. Trên co sâ kêt qua kiêm tra d xuât các giãi 
pháp tang cung cong tác quàn 1 ye ATTP, phOng chông ng dc thrc 
phâm và các bnh truyên qua thrc phâm trén dja bàn huyn. 

V. PHTfNG HU'ONG, NHIM V11, GIA! PHAP TIEP TUC  THC 
HIN Cm TH! 

1. Phurong hrnrng, nhim vu 

- T chüc trin khai thic hin nghiêm trách nhim cong tác quãn l' nhà 
nuâc ye ATTP dôi vâi các ngành, các cap mt cách cii the. 

- Chü tr9ng quan tam cOng tác phông chông ng dc thirc phâm ti các 
bêp an tp the dông ngthi cüa doanh nghip, trung h9c. Dam báo ATTP, 
phông chông ng dc thirc phâm ti các sij kin chInh trj van hóa xä hi 
duçcc to chrc hang nàm. 

- Tip t1ic tang cithng cOng tác tuyen truyn dtc bit phát huy vai trO 
cüa M.t trn to quOc và cac doàn the; câi thin tInh trng kiêm tra và xir l 
yj phtm dc bit tránh chOng chéo; các xã phãi có xü l vi phm. 

2. Mt si giãi pháp cy th 
2.1. Giãi pháp v chi dio, diu hành 

Tang cuing sir länh dao  cUa các cp üy Dâng và chInh quyn dôi yój cOng 
tác dam bâo ATTP. 

Ban hành van bàn chi dto trin khai theo giai doan  và tmnh hmnh thirc tê 
cüa dja phuorng. 

Chü dng xây dimg k hoch, d.y mnh trinkhai các hot dng chuyên 
môn; don doe, nhàc nhO can b ATTP thirc hin tot nhim vii, chirc nang cüa 
mInh. 

2.2. Giãi pháp v ngun Jrc 

2.2.1. Tang cu'ô'ng dào to, tp hun v ATTP 
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Tang ciRing hot dng dào to nghip v11 kim tra cho can b lam cong 
tác quàn 1 An toàn thirc phâm ti CG sâ, day manh  hoat dng lay mâu giám sat 
mOi nguy an toàn thirc phâm, test nhanh thrc phâm tai  môi dja bàn cho can b 
cc s1 

2.2.2. Xã hi hóa cong tác dam bão ATTP 
Huy dng mci ngun hrc trong xã hi tham gia vào cong tác dam bão An 

toàn thirc phâm tr tuyên xã den tuyên huyn. Huy dng các cci quan banh 
ngành, các doàn the tang cu&ng hiu qua trong cong tác quãn 1 An toàn thirc 
phâm, tuyên truyên nâng cao chat luçmg thirc phâm tü san xuât den tiêu dung. 

2.2.3. Tang curong dâu ttr kinh phi cho cong tác dam bão ATTP 
Tang cuông du ti.r kinh phi cho cong tác dam báo ATTP cho can b lam 

cong tác An toàn thrc phâm tai  dja phirong, ctám bão cho hott dng quãn l ca 
s& t.i dja phucmg ducic thirc hin hiu qua. 

Trên day là Báo cáo tng kt 10 näm th%rc hin Chi thj sé, 08-CT/TW 
ngày 21/10/2011 cüa Ban BI thu ye tang cung sir lãnh dao  cüa Dãng dOi 
vâi van de an toàn thrc phâm trong tInh hInh mi (Co Phii liic I kern theo), 
Uy ban nhân dan huyn kInh báo cao./I,' 

No'i n/i cm: 
- TT Huyn ñy, TT HDND huyn; 
- Chü tich,  PCT UBND huyn; 
- UBMTTQ huyn; 
- Ban Tuyén giáo Huyn us'; 
- Truàng va các thành vién BCD LN VSATTP huyn; 
- UBND xã, thj trân; 
- Liru: VT.L 

 

Thai Ng9c Châu 
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PHU LUC 1: Danh 
Báo v chám soc và nâng 
v sinh an toàn thuc phâ jI  

an tr9ng tam ctia UBND huyn, Ban 
dan huyn, Ban Chi do lien ngành 

TT 
J 

Ni dung 

1 

Ke hoach 

72/KH-UB  
ngày 31/11/2011 

e trin khai dqt thanh tra, kim tra lien 
ngành ye chat luçing v sinh an toân thrc 
phm trong djp Tét Trung du nãm 2011 

2 06/KH-BCD ngày 
28/01/2013 

V trin khai "Thang cao dirn ye an toãn 
thirc phm Têt 2013 

3 08/ KH-BCD 
ngày 28/3/20 13 

v kê hoach triên khai "Tháng hành dng 
vi chat lucmg, v sinh an toàn thrc phâm" 
näm 2013 

4 46/ KH-BCD 
ngãy 08/4/2013 

v k hoach t chirc 1 phát dng "Tháng 
hành dng vi chat lucing, v sinh an toàn 
thirc phâm" nAm 2013 

5 79/ KH-UBND 
ngày 12/9/2013 

Vê triên khai thanh tra, kiêm tra lien ngành 
ye chat krçing v sinh an toàn th?c phâm, 
chat hxng hang hóa trong djp Tét Trung 
thu nãm 2013 

6 02/ KH- UNBD 
ngày 13/01/2014 

ye Trin khai cong tác thanh,tra, kim tra 
lien ngành ye an toàn th?c phârn närn 2014 

7 29/ KU- UBND 
ngày 07/4/2014 

Thanh kim tra lien ngành trong "Tháng 
hành dng vi chat krcng, v sinh an toàn 
thijc phm" näm 2014 

8 28/ KU- UBND 
ngay 07/4/20 14 

ye trin khai "Tháng hành dông vi chat 
hrcrng, v sinh an toan thirc pham nam 
2014 

9 06/ KB- UBND 
ngày 14/01/2015 

v k hotch trin khai cong tác thanh tra, 
kiêrn tra lien ngành ye an toàn thirc phâm 
nàrn 2015 

10 02/ KH- BCD 
ngãy 21/01/2015 

ye trin khai cong tác dam báo an toàn 
thirc phâm trong djp Têt Nguyen Dan At 
Müi näm 2015 

11 29/ KU- BCD 
ngáy 09/4/20 15 

v trin khai "Thãng hành dng vi chit 
lucTng, v sinh an toàn thirc phârn" näm 
2015 

12 31/ KH- BCD 
ngày 16/4/2015 

v k hoach thanh, kim tra trong "Tháng 
hành dng VI chat hrcng, v sinh an toàn 
thc gham" näm 2015 

13 08/KU- UBND 
ngãy 20/01/2016 

V kiêm tra do luông chat luçing hang hOa 
ph%lc vi Tét Nguyen dan BInh Than 2016 

14 06/KH- BCD 
ngày 22/01/2016 

Trin khai cOng tác bão darn an toàn thxc 
phim trong djp Têt Nguyen dan BInh Than 
và müa L hôi Xuân 2016 

15 35/KH-BCD ngày 
08/4/20 16 

Trin khai "Tháng hành dng vi an toàn 
thirc phâm" näm 2016 
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16 1 05/KH- 
ngay 25/7/29'il 6, 

ra do hthng ch& hrng hang hóa 
tMn e . huyên 

17 108/KH- 
ngay 30/8/2ô'16 

s; 

yjt triên khai thanh kiêm tra lien 
1ixcng VSATTP trong dip Têt 

fii':. ! am 2016 
18 195/ KH-UB 

ngày23/12/2016 
----m tra an toàn thirc phâm, chat 1uçng 

hang hóa, nhàn hang hOa phiic vi Têt 
nguyen dan Dinh Du 2017 

19 10/KH- UBND 
ngày 11/01/2017 

ye kê hoch thanh, kim tra trong "Tháng 
hành dng vi chat lucing, v sinh an toàn 
th%rc phâm" näm 2017 

20 07/KH-BCD ngày 
12/01/2017 

Triên khai cong tác bão dam an toàn thirc 
phãm trong djp Têt Nguyen dan Dinh Du 
và müa L hOi  Xuân 2017 

21 51/KH- BCD 
ngày 07/4/20 17 

Trin khai "Tháng hành dng vi an toàn 
thi,rc phâm" näm 2017 

22 77/KH-UBND 
ngày 13/06/20 17 

Trin khai các hott dng tang clxOng cong 
tác an toàn th%rc phârn trong tInh hinh mOi 

23 123/ KH-UBND 
ngày 28/9/2017 

V kim tra do lumg, chit krcing hang 
hóa, nhän hang hóa trén dja bàn huyn 

24 191/KH- BCD 
ngày 12/9/20 17 

v k hoch kMm tra lien ngành chat 
lucmg VSATTP trong djp Têt trung thu 
näm 2017 

25 17/KH-UNBD 
ngày 18/01/2018 

Triên khai cong tác kiêm tra lien ngành ye 

an toàn thirc phâm nàm 2018 
26 1 1/KH-BCD ngày 

18/01/2018 
Triên khai cong tác bão dam an toãn thirc 
phâm trong djp Têt Nguyen dan Mu Tuât 
va mUa L hôi Xuân 2018 

27 52/KH-BCD ngày 
10/4/20 18 

Triên khai "Tháng hành dng vi an toàn 
thirc phtm" näm 2018 

28 124/KI-1-UBND 
ngày 07/9/20 18 

Thi;rc hin chucng trinh hành dng so 58-
CTr/HU ngày 18/5/20 18 cUa Ban Chap 
hành Dãng b huyn Dakrông (khóa V) ye 

thirc hin Nghj quyêt 20-NQ/TW ngày 
25/10/2017 cüa Ban Chap hành Trung 
uong Dãng (khóa XII) và Chwmg trinh 
hành dng so 111-CTHD/TU ngày 
27/4/2018 cüa Tinh üy (khóa XVI) ye 
"Tang cithng cong tác bão v, chãrn sOc và 
nâng cao sirc khóe nhân dan trong tinh 
hInh mOi" 

29 1 52/KH-BCD 
ngày 13/9/2018 

Trin khai dat thanh tra, kim tra ye an 
toàn thirc phm trong djp Têt Trung thu 
nãrn 2018 

30 06/KH-BCD ngày 
09/01/2019 

Triên khai cong tãc bão dam an toàn th%rc 
phãm trong djp Têt Nguyen dan K' Hcii và 
müa L hi Xuân 2019 

31 47/KH-BCD ngày Triên khai "Tháng Hành dng vi an toàn 
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01/4/20 l9ff:[ 
tL: 

näm 2019" 
32 631KH-Bd 

25/4/20 19 \\%\ 
g cUa Ban chi do hen ngành v 

4oan thirc phâm näm 2019 
33 150/KH-BC 

ngày 23/8/2019 
' / ai dçit thanh tra, kim tra v an 

oàn thuc phâm trong djp Tét Trung thu 
näm 2019 

34 193/KH-BCD 
ngày 03/12/2019 

Trin khai cong tác bão dam an toàn thirc 
phãm trong dip  Têt Nguyen dan Canh T 
và müa L hôi Xuân 2020 

35 10/KH-UBND 
ngày 07/01/2020 

v trin khai cong tác dam bão an toàn 
th?c phm näm 2020 trên dja bàn huyn 

36 11/KH-BCD ngày 
19/2/2020 

ye Hoat dng cüa Ban chi dao  lien ngành 
v sinh an toàn thc phâm näm 2020 

37 32/KH-BCD ngày 
26/3/2020 

Trin khai "Tháng hành dtng vi chat 
hrqng v sinh an toàn thixc phâm" näm 
2020 

38 03/KH-BCD ngày 
08/01/2021 

Trin khai Cong tác bão dam an toãn thirc 
phâm trong dip  Têt Nguyen dan Tan Scru 
và müa Lé hôi Xuân 2021 

39 04/KH-UBND 
ngày 11/01/2021 

v triên khai tht.rc hién Chi thi so 17/CT- 
TT g ngày 13/4/2020 cüa Thu tuOng ChInh 
phU ye vic "Tiêp tic tang cithng trách 
nhim quãn l nhà nuâc ye an toàn thijc 
phâm trong tInh hInh niOi" 

40 44/KH-UBND 
ngày 09/3/2021 

Vkim tra cong tác darn bão an toàn thirc 
phâm närn 2021 trên dja bàn huyn 

41 34/KH-BCD ngày 
06/4/2021 

Trin khai 'Tháng hành dng vi chat 
hrçng v sinh an toàn thirc phâm" näm 
2021 

42 68/KH-BCD ngày 
31/5/2021 

K hoach hoat dng cüa Ban chi dao  lien 
nganh V sinh an toàn thirc phãrn 2021 

43 161/QD-UBND 
ngày 28/2/2012 

Vê Phé duyt danh sách CC Co SY san 
xuât, kinh doanh thrc phâm do tuyên 
huyn quán 1 

44 533/QD-UBND 
ngày 28/3/20 13 

Vê viêc kin toàn Ban chi dao  Chäm soc 
và Bão v sirc khoé nhân dan huyn 

45 2630/QD-UBND 
ngày 11/12/20 13 

V viêc kin toàn Doàn Thanh kiêm tra 
lien ngành v sinh an toàn thirc phâm 
huyn DakrOng 

46 285/ QD- UBND 
ngay 30/01/2015 

ye vic thành 1p Doàn Thanh kiêm tra 
lien nganh ye an toàn thirc phâm trong djp 
Têt Nguyen Dan At Müi và müa lê hi 
xuân näm 2015 

47 712/ QD- UBND 
ngày 22/4/2015 

v vic thành 1p Doàn Thanh kiêm tra 
lien ngành ye an toàn thirc phâm trong 
"Thang hành dng vi chat lucmg, v sinh 
an toàn thrc phâm" näm 2015 

48 1295/QD-UBND ye vic thành 1p Doàn thanh kiêm tra lien 
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ngày 07/9/2016 :g c1'ting VSATTP trong dip  Tt 
I2O16 

49 
ngày 30/12/2016 

p Doàn kiêm tra ye an toàn 
flr—tTo hr?mg, chat lixcing, nhãn 
h phiic vi Têt Nguyen dan Dinh 
Dâunäm 2016 

50 613/QD-UBND 
ngày 13/06/2017 

v/v thành Ip Ban chi dao  lien ngành ye v 
sinh an toàn thc phâm huyn 

51 1209/QD-UBND 
ngày 25/09/2017 

V/v thành 1p doàn kim tra lien ngành v 
sinh an toàn thc phâm trong djp tét trung 
thu näm 2017 

52 238/QD-LJBND 
ngày 23/11/20 17 

V/v ban hành Quy ch hoat dng cüa Ban 
chi dao  lien ngành ye v sinh an toàn thirc 
phAm huyn - -- 

53 602/QD-UBND 
ngày 17/4/2018 

Thành lap doàn kim tra An toàn thuc 
phm trong "Tháng hành dng vi an toàn 
thirc phâm" näm 2018 

54 821/QD-UBND 
ngày 22/5/2018 

Thành 1p doàn thâm djnh c sâ dñ diêu 
kin an toãn thc phâm 

55 1 12/QD-UBND 
ngày 22/01/2019 

Kim tra an toân th?c phâm trong djp Têt 
Nguyen dan K Hçi và müa L hi Xuân 
2019 

56 137/QD-UBND 
ngày 26/01/2019 

Thành 1p doàn thrn djnh CY so dü diêu 
kin an toàn thirc phâm 

57 533/QD-UBND 
ngày 05/4/20 19 

Thành 1p doàn thm djnh ci sO dü diêu 
kin an toàn thirc phâm 

58 573/QD-UBND 
ngày 16/4/2019 

Thành 1p doàn kiêm tra An toàn thirc 
phâm trong "Thang hành dng vi an toàn 
thrc phâm" näm 2019 

59 1000/QD-UBND 
ngày 0 5/6/20 19 

Thành lap doàn thrn djnh ca sO áü diu 
kin an toàn thirc hâm 

60 1586/QD-UBND 
ngày 30/8/20 19 

Quyêt djnh v/v kiêm tra an toàn thirc phâm 
trong djp têt Trung thu 2019 

61 2367/QD-UBND 
ngày 10/12/2019 

Phê duyt danh sách các cy sO kinh doanh, 
chê biên thijc phârn do huyn quán 1 trên 
dja bàn huyn Dakrông 

62 50/QD-UBND 
ngày 10/01/2020 

ye vic kiêm tra an toàn thc phârn dip  Tét 
Nguyen dan Canh T và müa Lé hi xuân 
2020 

63 690/QD-UBND 
ngày 13/4/2020 

v vic kim tra an toàn thirc phm trong 
tháng hành dng vi an toàn thirc phârn 
nAm 2020 

64 105/QD-UBND 
ngày 26/01/2020 

ye vic kiém tra an toàn thirc phârn djp Têt 
Nguyen dan Tan Si'ru và müa L hi xuân 
2021 

65 8531QD-UBND 
ngày 06/5/202 1 

v vic kirn tra an toàn thrc ph.m trong 
thang hành dng vi an toàn thc phâm 
nàm 2021 
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66 652/UBND-VX // 
ngày 21/1O/2O13h' 

\'. 

&thiig các bin pháp dam bão 
tIn th%rc phâm, phOng chông 

ngô tioc ai Bêp an tap the tri.wng hoc 
\ a cat 10 u nghiêp dong trén dia ban 

'-.
- .5 .  

5) 

67 

Congvan 

336/UBND-VX 
ngày 08/5/20 19 

viefám bão v sinh an toân thirc 
phiiin trong các trlrYng h9c, nhà tré, tnrmg 
mali giáo 

68 24/ BC- BCD 
- 

ngay27/3/20b 
ye cong tác chärn sOc và bão ye strc khOe 

. 
nhan dan huyçn giai don 2010- 2014 va 
kê hoch giai dotn 2015 — 2020 

69 90/B CD-VX ngày 
15/9/2020 

ye vic tang cithng báo dam an toàn thrc 
phâm trong djp Têt Trung thu näm 2020 
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