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CONG HÓA X HOI CHn NGH*A VIÆT NAM

CHI CUC AN TOAN VE SINH

Doc l-p - Ty do - Hanh phúc

THUC PHÁM
So:799/BC-CC

Quang Tri, ngày J4 tháng 12 nm 2021

BÁO CÁO
Hoat dong An toàn thåe phâm tháng 12 nm

I. KÈT QUÅ AT

2021 (15/11-14/12/2021)

DU'QC V CÖNG TÁC AN TOÅN THrC PHÅMM

1. Cong tác tham mru, quán lý, chi ¡o,

iÁu

hành.

*Chi cuc ATVSTP dä xây dyng, ban hành:

Quyêt dinh só 749/QÐ-CC ngày 24/11/2021 vè thành lâp doàn giám sát và láy
mau môi nguy an toàn thrc phâm trên ja

bàn tinh.

Quyêt dinh sô 765/QÐ-CC ngày 30/11/2021 véthành l-p doàn thanh tra vê viÇc

châp hành pháp lu-t vê an toàn thuc phâm t¡i các co sß kinh doanh thrc phâm trên ija
bàn tinh

Quang Tri

sô 770/QÐ-CC ngày 01/12/2021 vê thành l-p oàn
,Quyêt
dinh
dç iêu
an toàn

thâm dËnh

co

so

kiên
thåc phâm.
Quyêt dinh sô 778/QD-CC ngày 08/12/2021 vèthành lâp doàn giám sát ATTP

phuc vy Chuong trinh Giao luru hïu nghË quôc phòng biên giói ViÇt Nam-Lào lân thú

nhât t¡i Quang Tri.
Kê ho¡ch sô 768/KH-CC ngày 30/11/2021 vê kê ho¡ch hoat Ùng tháng 12 nm
2021 cça Chi cuc.
Công vän sô 771/CC-NV ngày 01/12/2021 vê täng cuòng àm
phâm dôi vói co so cung câp suât n cho khu cách ly.

båo an toàn thuc

2. Hoat dÙng thông tin, truyên thông, giám sát ATTP
- Trien khai giám sát môi nguy t¡i 15 chg và 4 co so trên Ëa bàn tinh, thrc hiÇn

test nhanh lý hóa 362 mâu thåc phâm có 3 mâu (3,5kg chà và 2 kg bánh úc) duong tinh
voi hàn the duoe phát hiÇn t¡i các co sß nhð lë bán tai cho. BiÇn pháp xu lý cho các hÙ

t hçy sô sån phâm không ¡t,

ông

thòoi cam kêt không mua bán và së dung hóa chât

câm trong chê biên thuc phâm.
- Thrc hiÇn giám sát ATTP phuc vå Chuong trinh Giao luu hïu ngh/ quôc phòng

biên giói ViÇt Nam - Lào lân thú nhât t¡i Quäng TrË äm

de xày ra vs ngÙ Ùc

bào an toàn thrc phâm không

thåre phâm.

3. Hoat Ùng thanh tra, kiêm tra:
Trong tháng 12, Chi cyc d thành lâp 01 doàn, tiên hành thanh tra, kiêm tra 13
co so, ã ghi nhân có 07 co sò dugc kiêm tra d¡t yêu câu và 04 co só dang dgi ket qua

kiêm nghiÇm mâu thuc phàm; Só co so vi ph¡m bi xë lý phat tiên là 2/2 co so, tông sô
tiÁn 1.500.000 ông.

Ngoài ra côn tiêu huý sån phâm cça 01 co sÝ sän phâm tiêu hüy

bao gom: các lo¡i sân phâm thuÙe nhóm thåc pháâm båo vÇ súc khóe (Evening Primrose
Black more Evening Primrose oil, Kirkl land signature Evening,..)
4. Ngo dÙc thyc phâm:
Tù ngày 15/11-14/12 trên Ëa bàn tinh không xåy ra vu ngÙ Ùc

thåc phâm nào.

5. Công táceeâp giây chrng nh-n co so dü iêu
so ty cong bô chât luong sán phâm

kiÇn ATTP và tiêp nh-n hô

thâm djnh và câp giây chéng nh-n co so dú dicu kiÇn an toàn thåc
phâm cho 05 co sò (01 co so kinh doanh dËch vu än uông, 04 co so sån xuât, kinh doanh
nuóe uôong dóng chai).

Tiep nh-n,

-

Tiep nh-n 13 bàn tr công bó sån phâm: drong nh-p khâu, chai nhya PET, ch£,
cáe san

phâm të mng.
I1. DÁNH GIÁ CHUNG:
Công tác thanh tra, hâu kiém, giám sát, thông tin, truyên thông, láy mâu kiêm

nghiÇm ATTP dã duoc triên khai theo kê ho¡ch.

-Trên dia bàn tinh. không có vu ngÙ dÙe thuc phám nào xáy ra.
Trên day là Báo cáo ho¡t dÙng an toàn vÇ sinh thuc phâm tháng 12 nm 2021 cça
Chi cyc An toàn vÇ sinh thårc pháam.
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