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BÁO CÁO 

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

Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023 

______________________  
 

Kính gửi: Cục An toàn thực phẩm. 

 

I. Công tác chỉ đạo  

1. Ban Chỉ đạo liên ngành (BCĐLN) an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh ban 

hành Kế hoạch số 5040/KH-BCĐ ngày 08/12/2022 về triển khai công tác ATTP 

Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023; chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối 

hợp các đơn vị thành viên BCĐLN ATTP tỉnh; BCĐLN ATTP các huyện, thành 

phố triển khai các biện pháp bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ 

hội Xuân 2023. 

2. Giám đốc Sở Y tế ban hành Quyết định số 1507/QĐ-SYT ngày 09/12/2022 

về kiểm tra liên ngành ATTP Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. 

3. Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 71/KH-SCT ngày 19/12/2022 về 

việc triển khai công tác bảo đảm ATTP dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ 

hội Xuân 2023; Công văn số 2804/SCT-QLCNKTATMT ngày 19/12/2022 về việc 

triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán 

Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023. 

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành: Kế hoạch số 1874/PC-

SNN ngày 09/12/2022 về việc triển khai Kế hoạch số 5040/KH-BCĐ ngày 

08/12/2022 của BCĐLN ATTP tỉnh về kế hoạch triển khai công tác bảo đảm 

ATTP Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023; Kế hoạch số 

3985/SNN-KH ngày 29/12/2022 về việc triển khai thực hiện công tác Tết, bình ổn 

thị trường dịp cuối năm 2022 và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.  

5.  Các huyện, thành phố: 

- BCĐLN ATTP huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai công tác bảo 

đảm ATTP Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023 tại địa phương. 

- UBND các huyện, thành phố thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP  

Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023. 

 



II. Các hoạt động đã triển khai 

1. Các hoạt động truyền thông được triển khai 
 

STT Hoạt động Số lượng/buổi Số người tham dự 

1 Họp cộng tác viên báo chí 0 0 

2 Nói chuyện 309 6.703 

3 Tập huấn 02 74 

4 Hội thảo 0 0 

5 

Phát thanh: huyện/thành phố 251 Toàn huyện 

Phát thanh: xã/phường/thị trấn 189 Toàn xã 

Phát thanh: thôn/làng/tổ dân 

phố 

15 Toàn thôn 

6 
Truyền hình: tỉnh 04  

Truyền hình: huyện 15  

7 

Báo viết: tỉnh 06  

Báo viết: huyện 0  

Bản tin: xã/phường/thị trấn 0  

8 

Sản phẩm truyền thông:   

- Băng rôn, khẩu hiệu 149  

- Tranh áp - phích 108  

- Tờ gấp 946  

- Băng, đĩa hình 0  

- Băng, đĩa âm 14  

- Khác ….   

9 

Hoạt động khác:  

Thăm hộ gia đình 

Xe loa 

 

244 

1.580 lần phát 

 

715 

 

2. Hoạt động kiểm tra  

2.1. Việc tổ chức các đoàn kiểm tra 

Tổng số đoàn kiểm tra: 100 



Trong đó: 

2.1.1. Số đoàn kiểm tra tuyến tỉnh: 03 

2.1.2. Số đoàn kiểm tra tuyến huyện: 11 

2.1.3. Số đoàn kiểm tra tuyến xã: 86 

2.2. Kết quả kiểm tra 

Bảng 1. Kết quả kiểm tra 

STT 
Loại hình cơ sở 

thực phẩm 

Tổng số 

cơ sở 

Số cơ sở được 

kiểm tra 
Số cơ sở đạt Tỷ lệ % đạt 

1 Sản xuất thực phẩm 435 43 43 100 

2 
Kinh doanh thực 

phẩm 
3.559 1.107 978 88,3 

3 
Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
2.690 167 154 92,2 

4 
Kinh doanh thức ăn 

đường phố 
701 144 137 95,1 

Tổng số 7.385 1.461 1.312 89,8 

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

Số cơ sở được kiểm tra: 1.461 

Kết quả chi tiết: 

 

STT 

 

Nội dung 

Sản xuất 

thực phẩm 

(gồm vừa SX 

và vừa KD) 

Kinh 

doanh 

thực 

phẩm 

KD dịch 

vụ ăn 

uống 

KD thức 

ăn đường 

phố 

Cộng 

1 Tổng số cơ sở 435 3.559 2.690 701 7.385 

2 
Cơ sở được kiểm 

tra 
43 1.107 167 144 1.461 

 

Đạt (số cơ sở/%) 43/100 978/88,3 154/92,22 137/95,13 1.312/89,8 

Vi phạm (số cơ 

sở/%) 
0 129/11,7 13/7,78 7/4,87 149/10,2 

3 Xử lý vi phạm 0 06 02 0 08 

3.1 

Phạt tiền:     
 

- Số cơ sở: 0 06 02 0 08 

- Tiền phạt (đồng): 0 2.900.000 4.000.000 0 6.900.000 

3.2 Xử phạt bổ sung:           



- Tước quyền sử 

dụng GCN 
0 0 0 0 0 

+ Tước GCN cơ sở 

đủ điều kiện ATTP 
0 0 0 0 0 

+ Tước giấy tiếp 

nhận đăng ký công 

bố sản phẩm 

0 0 0 0 0 

+ Tước giấy xác 

nhận nội dung 

quảng cáo 

0 0 0 0 0 

- Đình chỉ hoạt 

động; 
0 0 0 0 0 

- Tịch thu tang 

vật... 
0 0 0 0 0 

3.3 

Khắc phục hậu quả 

(loại, trọng lương): 
     

- Buộc thu hồì 0 0 0 0 0 

- Buộc tiêu hủy 0 

42 cơ sở 

với 43 

loại thực 

phẩm 

gồm: 

107,64 kg 

thực 

phẩm rắn 

và 167,85 

lít thực 

phẩm 

lỏng 

0 0 

42 cơ sở 

với 43 loại 

thực phẩm 

gồm: 

107,64 kg 

thực phẩm 

rắn và 

167,85 lít 

thực phẩm 

lỏng 

- Khác (ghi 

rõ):........ 
0 0 0 0 0 

4 

Xử lý khác           

Thu hồi GCN cơ 

sở đủ điều kiện 

ATTP 

0 0 0 0 0 

Chuyển cơ quan 

điều tra 
0 0 0 0 0 



Bảng 3. Kết quả kiểm nghiệm mẫu 

 

STT 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 11 03 27,27 

2 Xét nghiệp tại labo 0 0 0 

 Cộng 11 03 27,27 

III. Tình hình ngộ độc thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Quý Mão (từ ngày 

15/12/2022 đến ngày 15/3/2023) 

STT Chỉ số Năm 2023 (Từ 

15/12/2022 đến 

15/3/2023)  

Số cùng kỳ 

năm 2022 

So sánh  

1 Số vụ (vụ) 0 0 - 

2 Số mắc (ca)    

3 Số chết (người)    

4 Số đi viện (ca)    

5 Nguyên nhân (cụ thể)     

 

Đánh giá: Công tác bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 được duy 

trì, từ ngày 15/12/2022 đến ngày 15/03/2023 so với cùng kỳ năm 2022 không xảy 

ra ngộ độc thực phẩm. Để phòng, chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền 

qua thực phẩm trong mùa Lễ hội Xuân, BCĐLN ATTP các cấp chỉ đạo duy trì 

công tác truyền thông kiểm tra điều kiện bảo đảm ATTP đối với các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. 

IV. Nhận xét, đánh giá chung  

1. Thuận lợi: Có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp chính 

quyền; hoạt động phối hợp liên ngành được đẩy mạnh; các đơn vị thành viên 

BCĐLN ATTP tỉnh, BCĐLN ATTP huyện, thành phố phát huy tốt vai trò, trách 

nhiệm trong việc triển khai công tác bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán Quý Mão 

2023.  

2. Khó khăn: Việc xử lý các trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật 

về ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ, lẻ còn gặp nhiều khó 

khăn do nguồn vốn ít, cơ sở hoạt động không ổn định, khó đáp ứng đầy đủ các điều 

kiện về bảo đảm ATTP theo quy định. 



V. Đề xuất, kiến nghị 

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn đối với đội ngũ công 

chức lãnh đạo, quản lý lĩnh vực an toàn thực phẩm. 

- Hỗ trợ kinh phí cho các dự án của chương trình bảo đảm ATTP như: Nâng 

cao năng lực quản lý, năng lực kiểm nghiệm, xét nghiệm, nghiên cứu phát triển 

công nghệ trong việc test nhanh thực phẩm bẩn, thực phẩm không bảo đảm chất 

lượng./. 

. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên; 

- Sở Y tế; 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Các phòng thuộc Chi cục; 

- Lưu: VT, NV. 

            CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

               Nguyễn Minh Thành 
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