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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về  

An toàn thực phẩm năm 2019 

 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO 

1. Đối với tuyến tỉnh: 

Triển khai Kế hoạch số 104/KH-BCĐ ngày 19/12/2018 của Ban chỉ đạo liên 

ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lạng Sơn về Triển khai công tác Bảo đảm 

an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019. Sở Y tế đã 

ban hành Quyết định số 08/QĐ-SYT ngày 04/01/2019 về kiểm tra liên ngành về bảo 

đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. 

Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-BCĐ ngày 12/3/2019 của Ban chỉ đạo liên 

ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lạng Sơn về Triển khai “Tháng hành 

động vì an toàn thực phẩm” năm 2019. Sở Y tế đã ban hành Quyết định số 

970/QĐ-SYT ngày 05/4/2019 về kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong 

“Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019. 

Triển khai Kế hoạch số 66/KH-BCĐ ngày 07/8/2019 của Ban chỉ đạo liên 

ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lạng Sơn về triển khai thanh tra, kiểm tra 

liên ngành về an toàn thực phẩmtrong dịp Tết Trung thu năm 2019. Sở Y tế đã ban 

hành Quyết định số 2139/QĐ-SYT ngày 23/8/2019 về kiểm tra liên ngành về an 

toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2019. 

 Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 15/01/2019 của Ban Chỉ đạo Liên 

ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh về triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, 

hậu kiểm an toàn thực phẩm năm 2019; Sở Y tế chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh 

thực phẩm tỉnh ban hành Kế hoạch hậu kiểm số 276/KH-ATTP và Quyết định số 

277/QĐ-ATTP ngày 31/5/2019 về triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực 

phẩm năm 2019. 

Triển khai thực hiện Công văn số 4790/BYT-ATTP ngày 19/8/2019 của Bộ Y 

tế về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc  

họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm và Công văn số 

1497/BCĐ-ATTP ngày 19/9/ 2019 của Ban Chỉ đạo liên ngành về VSATTP tỉnh về 

việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm. Sở 

Y tế chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh ban hành Quyết định số: 



521/QĐ-ATTP ngày 30/10/2019 về thanh tra chuyên ngành An toàn thực phẩm 

trong kinh doanh Dịch vụ ăn uống năm 2019. 

II. KẾT QUẢ THANH TRA, KIỂM TRA 

1. Việc tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra 

- Trong dịp Tết Kỷ hợi 

Tổng số đoàn thanh tra, kiểm tra: 238. Trong đó: 

 1.1. Số đoàn thanh tra, kiểm tra tuyến huyện: 11/11 huyện, thành phố 

 1.2. Số đoàn kiểm tra tuyến xã: 226/226 xã, phường, thị trấn 

 1.3. Số đoàn kiểm tra tuyến tỉnh: 01 đoàn 

- Trong "Tháng hành động vì An toàn thực phẩm năm 2019" 

 Tổng số đoàn thanh tra, kiểm tra: 206. Trong đó: 

1.1 Số đoàn thanh tra, kiểm tra tuyến tỉnh: 01 

1.2 Số đoàn thanh tra, kiểm tra tuyến huyện và tuyến xã : 205 

- Trong dịp Tết Trung thu năm 2019 

Tổng số đoàn thanh tra, kiểm tra: 216. Trong đó: 

1.1 Số đoàn thanh tra, kiểm tra tuyến tỉnh: 01 

1.2 Số đoàn thanh tra, kiểm tra tuyến huyện và tuyến xã : 215 

- Việc tổ chức các đoàn thanh, kiểm tra của các ngành:  

Tổng số đoàn thanh tra, kiểm tra: 05 (03 đoàn Thanh tra và 06 đoàn kiểm 

tra, hậu kiểm năm 2019) 

2. Kết quả thanh tra, kiểm tra LNVSATTP trong dịp Tết Nguyên đán, 

Tháng hành động vì ATTP, Tết Trung Thu và các cuộc thanh tra, kiểm tra  

của Chi cục ATVSTP trên địa bàn toàn tỉnh trong năm 2019 (Phụ lục 1 kèm 

theo). 

3. Công tác giám sát đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm 

2.1. Kiểm tra, giám sát bảo đảm ATTP  Lễ hội xuân năm 2019 tại Hội Bắc 

Nga (ngày 14/01/2019 âm lịch), Hội chùa Tam Thanh-Tam giáo (ngày 15/01/2019 

âm lịch), Hội Chùa Tiên (ngày 18/01/2019 âm lịch) và Hội Lộc Bình (Ngày 

29/01/2019 âm lịch). Trong đó kiểm tra 06 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 10 

cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố và 01 cơ sở nấu rượu thủ công tại khu vực các 

điểm Hội. Thử 24 mẫu thực phẩm bằng Test nhanh gồm: Hàn the, Phẩm  màu, 

Methanol, Foocmol, Lugols. Trong đó có 18/24 mẫu đạt (chiếm 75%) và 6/24 mẫu 

không đạt (chiếm 25%). 



2.2. Kiểm tra giám sát bảo đảm ATTP Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Lạng Sơn lần thứ III xuân Kỷ Hợi - năm 2019 được tổng số 15 cơ sở kinh doanh 

dịch vụ ăn uống và kiểm tra 06 đơn vị tham dự Hội thi Hương sắc ẩm thực xứ 

Lạng. Đã tiến hành thử 24 mẫu thực phẩm bằng Test nhanh gồm: Lugols, 

Methanol, Foocmol, Hàn the trong đó có 22/34 mẫu đạt (chiếm 64,71%) và 12/34 

mẫu không đạt (chiếm 35,29%). 

2.3. Kiểm tra giám sát bảo đảm ATTP phục vụ Chương trình gặp gỡ đầu 

Xuân năm 2019 và Hội nghị lần thứ 10 Ủy ban công tác liên hợp giữa các tỉnh 

Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc 

Choang Quảng Tây (Trung Quốc) được 02 cơ sở có đại biểu, khách mời tham dự 

Chương trình. Đã lấy 02 mẫu thực phẩm gồm: Salat hoa quả và Thạch đen để kiểm 

nghiệm chỉ tiêu E.Coli và Coliform. 

2.4. Kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm 32 cơ sở trong đó 

có 12 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và 20 bếp ăn tập thể trên địa bàn thành 

phố Lạng Sơn, huyện Cao Lộc. Đã lấy tổng số 96 mẫu gồm: Rau, củ, quả đã qua 

chế biến ăn ngay; thịt gia súc, gia cầm đã qua chế biến bằng nhiệt ăn ngay; mẫu 

bàn tay của người trực tiếp chế biến thực phẩm chín và mẫu dụng cụ chế biến thực 

phẩm chín để kiểm nghiệm 02 chỉ tiêu là E.Coli và Tụ cầu. Kết quả kiểm nghiệm 

có 11/96 mẫu không đạt (chiếm 11,46%), trong 11 mẫu không đạt có 10 mẫu 

không đạt chỉ tiêu E.Coli (03 mẫu bàn tay người chế biến thực phẩm, 02 mẫu rau 

và 05 mẫu dụng cụ chế biến thực phẩm) và 01 mẫu không đạt chỉ tiêu Tụ cầu (mẫu 

thịt). Test nhanh Lugols 24 mẫu bát, đĩa, kết quả 23/24 mẫu đạt; thử Test nhanh 

Foocmol trong 01 mẫu bún, kết quả đạt. Kết quả mẫu kiểm nghiệm không đạt đều 

có thông báo phản hồi đối với cơ sở và cho cơ quan quản lý để xử lý theo quy định. 

2.5. Kiểm tra giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể của 

doanh nghiệp và bếp ăn tập thể của các bệnh viện, trường học trên địa bàn tỉnh 

Lạng sơn được 67 cơ sở (Có thử test nhanh dụng cụ chứa đựng thực phẩm và test 

nhanh hàm lượng NITERAT). Kiểm tra truy xuất nguồn gốc 03 cơ sở và giám sát 

bảo đảm an toàn thực phẩm Đại hội Đại biểu các dân tộc tỉnh Lạng Sơn được 01 cơ 

sở. 

4. Đối với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

4.1. Kiểm tra theo kế hoạch 

- Kiểm tra dịp tháng hành động vì an toàn thực phẩm, Chi cục Quản lý chất 

lượng Nông lâm sản và Thủy sản Ban hành Quyết định 64/QĐ-QLCL ngày 

03/4/2019, về việc thành lập đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm Nông lâm thủy sản 

trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019; Đoàn đã tổ chức kiểm tra 

kiểm tra 17 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn 03 huyện Bắc Sơn, 

Tràng Định và Lộc Bình. Ban hành 06 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về 

an toàn thực phẩm và tiến hành xử phạt hành chính với 6 cơ sở sản xuất, kinh 



doanh thực phẩm với tổng số tiền phạt là 7.000.000 đồng; các hành vi vi phạm chủ 

yếu là cơ sở chưa đảm bảo các điều kiện an toàn thực phẩm, trong quá trình sản 

xuất không chấp hành các quy định đảm bảo an toàn thực phẩm; 

- Dịp Tết Trung Thu, Chi cục Ban hành Quyết định 189/QĐ-QLCL ngày 

20/8/2019, về việc thành lập đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm Nông lâm thủy sản 

trong dịp Tết Trung Thu năm 2019; Đoàn kiểm tra 08 cơ sở tại các huyện Bắc Sơn, 

Bình Gia, Văn Quan và Đình Lập, kiểm tra các cơ sở giết mổ, kinh doanh thịt lợn, 

cơ sở chế biến lợn quay, vịt quay, cơ sở sản xuất Giò, Chả; kết quả các cơ sở cơ 

bản chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm, tuy nhiên các cơ cở vẫn còn 

những thiếu sót, Đoàn đã nhắc nhở, yêu cầu khắc phục những thiếu sót trong thủ 

tục hành chính, điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị chưa đạt theo quy định và 

không xử phạt vi phạm hành chính; 

- Kiểm tra Cuối năm (Đợt III), Chi cục Ban hành số 239/QĐ-QLCL ngày 

21/10/2019, quyết định Thành lập Đoàn kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn thực 

phẩm Nông, lâm, thủy sản Đợt III năm 2019. Đoàn đã tiến hành kiểm tra 31 cơ sở 

sản xuất Giò, Chả, Chè khô, cơ sở kinh doanh hoa quả trên các địa bàn các huyện 

Chi Lăng, Hữu Lũng, Bình Gia, Văn Quan, Đình Lập, Tràng Định, Cao Lộc và 

thành phố Lạng Sơn; các cơ sở cơ bản chấp hành các quy định về an toàn thực 

phẩm, tuy nhiên đại đa số các cơ sở vẫn còn những thiếu sót như khám sức khỏe 

không đầy đủ, đồ bảo hộ lao động không đầy đủ, không có biện pháp phòng chống 

côn trùng, động vật gây hại, chưa ký cam kết kinh doanh thực phẩm an toàn, xử 

dụng phụ gia chế biến thực phẩm vượt mức quy định... Đoàn đã nhắc nhở và yêu 

cầu cơ sở khắc phục tất cả các lỗi theo quy định về an toàn toàn thực phẩm trong 

sản xuất, kinh doanh mà các cơ sở đã vi phạm. Đoàn đã lập biên bản và xử phạt vi 

phạm hành chính 05 cơ sở sản xuất, kinh doanh giò, chả để răn đe, với tổng số tiền 

phạt là 16.000.000 đồng. 

4.2. Kiểm tra đột xuất 

Dịp Tết Nguyên Đán và mùa lễ hội xuân năm 2019, Chi cục ban hành Quyết 

định 13/QĐ-QLCL ngày 17/01/2019, về việc thành lập đoàn kiểm tra đột xuất 

công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Nông lâm thủy sản dịp tết Nguyên Đán Kỷ 

hợi và mùa lễ hội xuân năm 2019; Đoàn đã tiến hành kiểm tra 09 cơ sở tại địa bàn 

thành phố Lạng Sơn, huyện Chi Lăng và huyện Cao Lộc; Đoàn đã nhắc nhở và yêu 

cầu khắc phục những thiếu sót trong thủ tục hành chính và không xử phạt vi phạm 

hành chính. 

4.3. Kiểm tra Hậu kiểm 

Chi cục đã Ban hành Quyết định số 157/QĐ-QLCL, ngày 03/7/2019, Quyết 

định thành lập đoàn kiểm tra hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2019; Đoàn đã 

kiểm tra hậu kiểm 07 cơ sở tại các huyện Chi Lăng, Lộc Bình, Văn Lãng và thành 

phố Lạng Sơn; kết quả kiểm tra hậu kiểm được 03 cơ sở, 02 cơ sở tại huyện Chi 



Lăng, 01 cơ sở tại thành phố Lạng Sơn, lấy 02 mẫu kiểm nghiệm, 2/2 mẫu các chỉ 

tiêu kiểm nghiệm đều đạt; 02 cơ sở tại huyện Lộc Bình và Văn Lãng không tiến 

hành kiểm tra được vì cơ sở tại huyện Văn Lãng không thấy trụ sở công ty như 

đăng ký,  cơ sở tại huyện Lộc Bình chỉ có văn phòng đại diện, không có cơ sở vật 

chất trang thiết bị, không có sản phẩm nên không tiến hành kiểm tra; 02 cơ sở tại 

huyện Chi Lăng đã có Đoàn của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y Tế đã 

kiểm tra hậu kiểm. 

4.4. Tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra (Kèm theo phụ lục 2) 

5. Đối với Sở Công Thương 

Sở Công Thương đã tiến hành thanh tra 01 cơ sở sản xuất rượu công nghiệp 

đối Công ty cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn theo Quyết định số 

81/QĐ-SCT ngày 28/5/2019. Kết quả Doanh nghiệp cơ bản đã tuân thủ và chấp 

hành các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh rượu. Tuy nhiên, vẫn còn 

một số lỗi cụ thể như sau: 

+ Tại thời điểm thanh tra có 02 lao động chưa có Giấy xác nhận kiến thức 

ATTP. Ngay sau đợt thanh tra công ty đã gửi danh sách và cử nhân viên tham dự 

lớp tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm (ngày 21/6/2019 đã được Sở Công 

Thương xác nhận kiến thức ATTP số 109/2019/XNTH-SCT). 

+ Tường và trần của xưởng có một số điểm có hiện tượng bị rêu mốc. Sở 

Công Thương đã yêu cầu Công ty khắc phục. 

6. Đối với Cục Quản lý thị trường tỉnh 

Các đơn vị đã tổ chức kiểm tra: 1.889 vụ liên quan đến an toàn thực phẩm; 

phát hiện và đã xử phạt 975 vụ việc vi phạm; Tổng số tiền thu từ XLVPHC: 

10.300.000.000 đồng; Trong đó: số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 

3.400.000.000 đồng, tịch thu hàng hóa không đảm bảo điều kiện an toàn thực 

phẩm trị giá khoảng 6.900.000.000 đồng.  

Các hành vi vi phạm chủ yếu trên địa bàn là: Kinh doanh thực phẩm nhập 

lậu; Một số nhóm hành vi vi phạm về việc không thực hiện các quy định về điều 

kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với con người, dụng cụ, phương tiện kinh 

doanh thực phẩm; kinh doanh thực phẩm quá hạn sử dụng; kinh doanh rượu thủ 

công, rượu đóng chai không có nguồn gốc, không có nhãn hàng hóa,..vv 

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Ưu điểm 

- Công tác kiểm tra liên ngành được các cơ quan quản lý chủ động phối hợp 

với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, tiến hành đồng bộ từ tỉnh đến huyện, 

xã và có sự vào cuộc của các cấp, các ngành; được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời, 

xuyên suốt của Ban Chỉ đạo Liên ngành VSATTP tỉnh; qua đó kịp thời chấn chỉnh, 

xử lý các cơ sở chưa thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn thực phẩm; 



Việc triển khai các đoàn kiểm tra trên các địa bàn đã hạn chế được chồng chéo, hạn 

chế phiền hà cho tổ chức, doanh nghiệp, đồng thời góp phần nâng cao ý thức và 

trách nhiệm cho người sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm. 

- Sau công tác kiểm tra cho thấy: Trên 80% các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm chấp hành tốt các quy định của pháp luật về VSATTP. Ý thức và nhận 

thức của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm có chuyến biến tích cực hơn. Số cơ 

sở vi phạm chiếm dưới 20% trong tổng số cơ sở được thanh tra, kiểm tra. Số cơ sở 

vi phạm bị nhắc nhở còn chiếm tỷ lệ dưới 10%. Cơ sở vi phạm sau khi được các 

đoàn kiểm tra liên ngành xử lý, đều nhận thấy rõ các hành vi vi phạm và cam kết 

sẽ nhanh chóng tiến hành các biện pháp khắc phục hậu quả, sửa chữa cũng như 

tuân thủ việc xử phạt vi phạm hành chính. 

- Công tác hậu kiểm trong năm đã được các cấp, các ngành triển khai bước 

đầu có trọng tâm, trọng điểm và đạt hiệu quả thiết thực đối với các cơ tự công bố/ 

đăng ký công bố sản phẩm; thông qua công tác kiểm tra việc phổ biến, thực thi các 

quy định của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm đã nâng cao nhận 

thức và sự hiểu biết của tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, 

hạn chế được thủ tục hành chính rườm rà, tạo mức độ chủ động, và điều kiện phát 

triển cho các cơ sở thực phẩm trên địa bàn. 

- Việc kiểm soát, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm đã được các cấp, các 

ngành đặt làm nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, có phân định trách nhiệm rõ ràng 

trong công tác quản lý ATVSTP trên địa bàn. 

2. Tồn tại, hạn chế 

- Đa số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong tỉnh quy mô nhỏ lẻ, 

mang tính truyền thống, hộ gia đình rất khó bảo đảm các điều kiện về vệ sinh an 

toàn thực phẩm. Tập quán sản xuất, kinh doanh thực phẩm của bà con đặc biệt là 

vùng sâu, vùng xa còn manh mún lạc hậu. Ý thức chấp hành các quy định pháp 

luật về VSATTP của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm mặc dù đã được nâng 

lên nhưng vẫn còn hạn chế. Việc tiếp cận với thông tin khoa học cũng như ứng 

dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất còn gặp rất nhiều khó khăn. 

- Công tác kiểm tra đối với các mặt hàng sản phẩm thuộc phạm vi quản lý 

của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn còn có nhiều khó khăn, vướng mắc 

chưa tạo được sự đồng bộ đi vào quy hoạch của các cơ sở do việc đầu tư cơ sở hạ 

tầng đáp ứng các điều kiện kinh doanh nông sản tại các chợ đầu mối chưa đảm bảo 

theo quy định đặc biệt tại các quầy hàng kinh doanh thực phẩm tươi sống. Mức độ 

kinh doanh trong lĩnh vực này còn nhỏ lẻ, manh mún thiếu tính tập trung chưa đáp 

ứng theo yêu cầu sản xuất hiện đại trong nông nghiệp. 



- Việc lấy mẫu, kiểm nghiệm thực phẩm tại các huyện, thành phố chủ yếu là 

thử test nhanh; các huyện chưa lấy mẫu để xét nghiệm Labo do thời gian vận 

chuyển kéo dài, kinh phí cho kiểm nghiệm hạn chế. 

- Phòng xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chỉ đạt một số 

chỉ tiêu kiểm nghiệm theo ISO 17025, đa phần các chỉ tiêu chưa đạt chuẩn nên khó 

khăn trong xử lý vi phạm và khó khăn cho các cơ tiến hành tự công bố sản phẩm. 

Trong trường hợp gửi mẫu đến các Viện khu vực để kiểm nghiệm thì mất rất nhiều 

thời gian và sẽ không đảm bảo đối với những mẫu thực phẩm có hạn sử dụng ngắn, 

đồng thời lại quá thời hạn xử lý vi phạm, chi phí đi lại kiểm nghiệm cao hơn. 

- Các Đoàn kiểm tra liên ngành của xã, phường Trưởng đoàn là cán bộ Y tế 

không có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, việc xử lý vi phạm phải trình lên 

Chủ tịch UBND xã nên công tác xử lý vi phạm còn gặp nhiều khó khăn, nguyên 

nhân còn thiếu năng lực và e ngại, nể nang, không kiên quyết xử lý. Do đó các 

Đoàn kiểm tra liên ngành xã, phường khi phát hiện các vi phạm chủ yếu là nhắc 

nhở, không xử lý vi phạm, nên tính răn đe không cao. 

- Qua công tác hậu kiểm các sản phẩm còn có kết quả kiểm nghiệm về vi 

sinh không đạt còn chiếm tỷ lệ 46,53 (So với tổng số mẫu được lấy). Công tác hậu 

kiểm chưa được tiến hành đồng bộ giữa các cấp, các ngành quản lý theo phân cấp; 

chủ yếu là lồng ghép trong 03 đợt kiểm tra cao điểm trong năm. Việc tuyên truyền 

đã được triển khai song còn một số tuyến thực hiện chưa đạt yêu cầu do thiếu kinh 

phí và phương tiện thông tin truyền thông. 

- Các cơ sở kinh doanh thực phẩm thực phẩm chức năng trên địa bàn chủ 

yếu là tại các cơ sở kinh doanh nhà thuốc, quầy thuốc, các công ty Dược phẩm còn 

các cơ sở kinh doanh riêng mặt hàng thực phẩm chức năng hầu như rất ít, kinh 

doanh kém hiệu quả. 

- Tình hình xẩy ra các vụ ngộ độc thực phẩm trong năm vẫn được kiểm soát 

có hiệu quả; tuy nhiên vẫn còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn về ngộ độc thực phẩm nhất 

là trong các nhóm Bếp ăn tập thể các trường học mầm non, tiểu học; các bếp ăn 

doanh nghiệp; dịch vụ ăn uống thức ăn đường phố và việc sử dụng nguyên liệu, 

phụ gia, kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn.  

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Cục An toàn thực phẩm-Bộ Y tế: 

- Thường xuyên chỉ đạo, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, 

quản lý, kiểm nghiệm VSATTP, nhất là thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. 

- Tiếp tục duy trì kinh phí hoạt động cho lĩnh vực VSATTP tạo bước chuyển 

biến căn bản trong nhận thức và hành động của công tác quản lý, công tác kiểm soát 

chất lượng (Nhất là công tác hậu kiểm) và có kinh phí thêm cho tuyến cơ sở nhằm 



nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác đảm bảo an toàn thực phẩm từ khâu ban 

đầu. 

2. UBND tỉnh: 

Tạo điều kiện bố trí nguồn ngân sách địa phương hàng năm hỗ trợ đầu tư cơ 

sở vật chất, trang thiết bị cho phòng xét nghiệm đạt chuẩn ISO theo quy định, chi trả 

phụ cấp cho các chuyên trách tại các xã, phường, thị trấn làm công tác đảm bảo an 

toàn vệ sinh thực phẩm. Hỗ trợ kinh phí xây dựng các mô hình điểm về sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ ăn uống thực phẩm an toàn trên địa bàn. 

3. UBND các huyện, thành phố: 

- Bộ phận Văn phòng HĐND và UBND thực hiện tốt công tác tham mưu, phối 

hợp giữa các cấp, các ngành nhằm tăng cường kiểm tra, giám sát tuyên truyền các văn 

bản quy phạm pháp luật về An toàn thực phẩm đối với các cơ sở thực phẩm trên địa 

bàn. 

- Quan tâm, chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện tốt công tác quản lý an 

toàn thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp quản lý; thực hiện tốt chế độ báo cáo. 

- Hỗ trợ thêm kinh phí cho hoạt động VSATTP tại địa phương. 

4. Sở Y tế, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, 

Cục Quản Lý thị trường 

- Tổ chức thực hiện trách nhiệm hậu kiểm được quy định tại Điều 38, Nghị 

định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2019/của Chính Phủ quy định về công tác Hậu 

kiểm. 

- Thực hiện công tác đảm bảo VSATTP theo lĩnh vực Bộ, Ngành quản lý và 

UBND tỉnh chỉ đạo. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan quản lý chuyên môn, các đội 

kiểm tra ở các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm hàng năm; 

chú trọng công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm; thực hiện tốt công tác báo báo 

chuyên sâu về thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm. 

- Trình cấp có thẩm quyền bố trí nguồn ngân sách địa phương hàng năm hỗ 

trợ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát theo phân cấp quản lý trên địa bàn./. 

 
Nơi nhận: 
- Trưởng BCĐ LNVSATTP tỉnh (báo cáo): 

- Cục An toàn thực phẩm (báo cáo);                                              

- Các TVBCĐ VSATTP tỉnh theo QĐ 764; 

- UBND Các huyện, thành phố; 

- TTra Sở Y tế, Chi cục ATVSTP; 

- Lưu: VT, TTr. 

        KT. TRƯỞNG BAN 

       PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

       GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

           Nguyễn Thế Toàn 



 

Phụ Lục 1 

 

Kết quả thanh tra, kiểm tra LNVSATTP trong dịp Tết Nguyên đán, Tháng 

hành động vì ATTP, Tết Trung Thu và các cuộc thanh tra, kiểm tra của Chi 

cục ATVSTP trên địa bàn toàn tỉnh trong năm 2019 

 

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, hậu kiểm 

Số cơ sở 

đạt 

Tỷ lệ % đạt 

1 Sản xuất, chế biến  745 331 229 69,18 

2 Kinh doanh 3.917 3420 2942 86,02 

3 Dịch vụ ăn uống 2.662 2944 2574 87,43 

 Tổng số (1 + 2 + 3) 7.324 6695 5745 85,82 

 

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 6695  

2 Số cơ sở có vi phạm 949 14,17 

3 Số cơ sở vi phạm bị xử lý 508 7,59 

 Trong đó:   

3.1 Hình thức phạt chính:   

 Số cơ sở bị cảnh cáo 0 0 

 Số cơ sở bị phạt tiền 508 7,57 



 Tổng số tiền phạt 679.622.000 - 

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 03 0,04 

 Số sản phẩm bị đình chỉ lưu hành 02 0,04 

* Số cơ sở bị tiêu huỷ sản phẩm 117 1,75 

 Tổng số loại sản phẩm bị tiêu hủy 110 1,64 

* Số cơ sở phải khắc phục về nhãn 16 0,24 

 Số loại sản phẩm có nhãn phải khắc phục 16 0,24 

* 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 0 0 

3.3 Chuyển hồ sơ sang cơ quan khác xử lý 0 0 

3.4 Số cơ sở có vi phạm nhưng không xử lý 

(chỉ nhắc nhở) 

441 6,59 

 

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 6695 132 1,97 

2 Điều kiện trang thiết bị dụng cụ 6695 117 1,75 

3 Điều kiện về con người 6695 249 3,72 

4 Công bố tiêu chuẩn sản phẩm/công bố hợp 

quy/phù hợp quy định an toàn thực phẩm/ 
197 14 7,11 



Bản tự công bố sản phẩm/ đăng ký Bản công 

bố sản phẩm 

5 Ghi nhãn thực phẩm 6695 157 2,34 

6 Quảng cáo thực phẩm 121 2 1,65 

7 Chất lượng sản phẩm thực phẩm 4358 197 4,52 

8 Vi phạm khác (Kinh doanh hàng hóa quá 

hạn sử dụng ghi trên nhãn hàng hóa hoặc 

bao bì hàng hóa và kinh doanh TP không rõ 

nguồn gốc xuất xứ) 

6695 128 1,91 

 

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 757 61 8,06 

2 Xét nghiệp tại labo 195 65 33,33 

2.1 Hóa lý  85 4 4,70 

2.2 Vi sinh 110 48 43,64 

 Cộng 1147 178 15,52 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 2 

Tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra của Chi cục Quản lý chất lượng 

Nông lâm sản và Thủy sản 

 

Lĩnh vực 

Số cuộc 

thanh tra, 

kiểm tra 

Số đối 

tượng 

thanh tra, 

kiểm tra 

Số đối 

tượng vi 

phạm 

Số QĐ 

XPVPHC 

Số tiền 

XPVPHC 

(Triệu 

đồng) 

Quản lý 

chất lượng 

NLS& TS 

5 72 67 11 23 

Tổng cộng 5 72 67 11 23 
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