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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ
tướng Chính phủ về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm quý II năm 2020.
Thực hiện Công văn số: 1435 /BCĐ-SYT ngày 02 tháng 6 năm 2020 của Ban
chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thừa Thiên Huế về việc báo cáo
thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg quý II năm 2020, huyện Phú Vang báo cáo kết quả
thực hiện quý II năm 2020 như sau:
I. Tình hình tổ chức thực hiện:
1. Về công tác lãnh, chỉ đạo:
- Đã ban hành Kế hoạch số 27/KH-BCĐ ngày 06/4/2020 của Ban chỉ đạo
liên ngành VSATTP huyện Phú Vang về việc triển khai “Tháng hành động vì an
toàn thực phẩm” năm 2020.
- Chỉ đạo Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Phòng Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, Phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra an
toàn vệ sinh thực phẩm.
- Chỉ đạo Phòng Y tế huyện thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra,
giám sát công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 19 xã, thị trấn.
- Chỉ đạo UBND 19 xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý nhà nước và
kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn.
2. Công tác tuyên truyền, phòng chống ngộ độc thực phẩm:
- Chỉ đạo Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm văn hóa – Thông tin và
Thể thao huyện thường xuyên tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về
ATTP, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người sản xuất kinh
doanh, người tiêu dùng thực phẩm hiểu biết cách phòng chống ngộ độc thực phẩm.
- Chỉ đạo Phòng Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan
tăng cường các biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa, không để xảy ra các vụ ngộ độc
lớn về an toàn thực phẩm, hạn chế thấp nhất ca tử vong do ngộ độc thực phẩm, chủ
động xử lý hiệu quả khi xảy ra ngộ độc thực phẩm.
3. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính:
- Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, địa phương
tăng cường công tác thanh kiểm tra thường xuyên và đột xuất, kiên quyết xử lý các
vi phạm về an toàn thực phẩm theo nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại
Chỉ thị số 13/CT-TTg.
- Trong quý II năm 2020 trên địa bàn huyện đã thành lập 20 đoàn, tổ chức kiểm
tra 228 cơ sở, trong đó có 29 cơ sở vi phạm.

- Qua kiểm tra, phát hiện thấy các vi phạm chủ yếu là cơ sở vi phạm về điều
kiện chưa đảm bảo VSATTP.
II. Đánh giá chung:
1. Thuận lợi:
- Trong thời gian qua, hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP
huyện được củng cố và duy trì, hoạt động của Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP các
xã, thị trấn được kiện toàn, năng lực quản lý trong l nh vực VSATTP từ huyện đến
các xã, thị trấn từng bước được nâng cao.
- Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về VSATTP đã
bước đầu tạo sự chuyển biến về nhận thức của nhà quản lý, người sản xuất kinh
doanh, người tiêu dùng.
2. Khó khăn:
- Đầu tư nguồn lực cho công tác quản lý VSATTP còn hạn chế: kinh phí đầu
tư cho công tác quản lý VSATTP ở mức quá thấp; trang thiết bị kiểm nghiệm còn
thiếu và lạc hậu; thiếu các phương tiện kiểm tra cơ động và trang thiết bị kiểm tra
nhanh.
- Quản lý đối tượng được cấp giấy cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên
địa bàn huyện còn hạn chế và bất cập do tỉnh cấp mà huyện quản lý nhưng chưa
phối hợp (tỉnh cấp mà không thông báo cho huyện biết).
- Công tác kiểm tra đã được đẩy mạnh nhưng chưa ngăn chặn triệt để việc sử
dụng hóa chất độc hại, chất cấm trong chăn nuôi, trồng trọt, chế biến và bảo quản
thực phẩm. Việc xử phạt vi phạm hành chính ở một số ngành còn nương nhẹ, chưa
đủ sức răn đe, phòng ngừa.
III. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới:
- Tiếp tục tăng cường hiệu lực công tác kiểm tra, định kỳ, đột xuất và hậu
kiểm, đẩy mạnh áp dụng hình thức thanh tra đột xuất, xử lý nghiêm những cơ sở vi
phạm, công khai cơ sở vi phạm trên Đài truyền thanh của huyện; thường xuyên cập
nhật tin bài về hoạt động an toàn thực phẩm, văn bản quy phạm pháp luật liên quan
lên trang thông tin điện tử của huyện; xử lý nghiêm những cá nhân buông lỏng
quản lý, bao che cho những hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
- Nắm chắc quy trình xử lý vụ ngộ độc, triển khai ứng phó kịp thời các tình
huống khi ngộ độc xảy ra, hạn chế mức thấp nhất tử vong do ngộ độc thực phẩm.
IV. Đề xuất, kiến nghị:
- Ban hành các chính sách khuyến khích đầu tư sản xuất, kinh doanh thực
phẩm sạch, tạo thị trường đầu ra cho sản phẩm thực phẩm an toàn.
- Tăng cường tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về VSATTP, ý thức
chấp hành pháp luật về quản lý VSATTP, chú trọng giáo dục ý thức trách nhiệm của
người sản xuất kinh doanh thực phẩm đối với cộng đồng.
- UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban ngành tăng cường công tác quản lý theo
ngành dọc, cụ thể là các loại thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật trôi nổi trên thị
trường, chỉ đạo tăng cường kiểm tra chuyên ngành.
- UBND tỉnh sớm ban hành văn bản phân công trách nhiệm rõ ràng theo từng
cấp quản lý, đối tượng quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg Quý II năm 2020 tại
huyện Phú Vang; huyện Phú Vang báo cáo UBND tỉnh, Sở Y tế tỉnh biết để theo dõi và
chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (B/c);
- Sở Y tế;
- Chi cục AT VSTP tỉnh;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các TV BCĐVSATTP huyện;
- Lưu VT, PYT.
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