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SO Y TE QUÁNG TR. 
CHI CUC AN TOAN VE SINH 

THYC PHÁM 

S6: goo/BC-CC Quang Tri, ngày ftháng 12 n�m 2021 

BAO CÁO HOAT DONG AN TOAN THrC PHÂM QUÝ IV/2021
VÅ KÉ HOACH HOAT �ONG QUY I/2022 

KÈT QUÁ THrC HIEN CÖNG TAC AN TOÅN THrC PHAM QUY 

IV/2021. 

1. Công tác tham mru, quän lý, chi d¡o, �ieu hành. 

* Chi cuc ATVSTP d� ban hành: 

Quyét dinh sÑ 705/QÐ-CC ngày 14/10/2021 v/v thành lâp doàn kiêm tra, giám 
sát an toàn thåc phâm phåe vu L� Khánh thành dy án Tr¡m biên áp 220kV; Quyet 
dinh só 717/QÐ-CC ngày 21/10/2021 (�oàn só 1) và 718/QÐ-CC ngày 21/10/2021 
(Doàn só 2) v/v kiÃm tra viÇc châp hành các quy dinh cúa pháp lut vê an toàn thre 
phâm t¡i các co sß sàn xuât kinh doanh thurc phâm trên dja bàn tinh; Quyêt dËnh sÙ 
73 1/QÐ-CC ngày 08/11/2021 (Doàn sÑ 1) và 730/QÐ-CC ngày 08/11/2021 (�oàn sô 
2) v/v Thanh tra viÇc châp hành các quy �Ënh cça pháp lut vê ho¡t �Ùng kinh doanh 
thuc phâm chéc n�ng t¡i các co sß kinh doanh duoc trên dja bàn tinh Quang TrË; 
uyêt dinh sô 749/QÐ-CC ngày 24/11/2021 v/v thành lp doàn giám sát và lây mâu 

môi nguy an toàn thyc phâm trên dËa bàn tinh; Quyêt dËnh sô 765/QÐ-CC ngày 
30/11/2021 v/v Thành lâp �oàn thanh tra vÁ viÇc châp hành pháp lut vê an toàn thuc 
phâm tai các co sß kinh doanh thåc phâm trên dja bàn tinh Quâng Tri. 

2. Hogt dÙng thông tin, truyên thông 

Cong Tuyên huyÇn (2) Tuyên tinh (3) 
(1+2+3)

Tuyên xã (1) 

Só huyen Só xä thrc Noi dung ho¡t 
dong 

T 
So Só Ghi thuc hiÇn/Tóng | S6 luong hien/Tông 

so huyên 

T 
luong luong chu so xã 

Nói chuyÇn/HÙi 
thào (buôi/tông sô 

nguoi du) 
Tp huân/ HÙi nghË 
(Lóp/tông sô nguoi 
du) 
Phát thanh loa, dài 

(tin,bài.phóng su, 
thông diÇp 
Truyên hinh 

4 (Buôi/toa 
dàm.phóng sy, Phát 
thông diêp) 
Báo viêt 

(tin/bài/phóng sy)_ 

0/125 0 0 0 

O/125 0 3/9 198 4/124 10/322 

16/125 38 0/9 0 38 

0/125 0 1/9 3 2/6 

2 0/125 0 1/9 8 10 
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6 Bang rôn., khâu hiçu 0/125 0 1/9 20 0 20 

Tranh áp 
7 

phich/Posters 
0/125 0/9 0 

8 Pano 0/125 0/9 0 0 

9 To gap. tÝ roi 0/125 0 1/9 300 150 450 

HÐ khác (giám sát 
tu van trre tiêp lông 

6/110 10 
ghép thanh kiêm tra, 
giam sát ATTP) 

0 0 0/9 110 

Trong Quý IV, ngành Y té �ã triên khai 10 lóp tp huân cho 322 nguroi, xây 
dyrng 01 phóng su "Giói thiÇu sån phâm Ocop ty công bô t¡i ngành Y të', 38 lugt phát 

thanh, 10 luot tin, bài trên các trang diÇn të cça ngành, triên khai tuyên truyên lông 
ghép trong 4 dot thanh kiêm tra hâu kiêm 81 co sß sån xuât, kinh doanh thre phâm và 
2 dot giám sát, tu vân, huóng dân ATTP cho 14 luot co sß kinh doanh dËch vå �n uông 
và 15 cho trên dja bàn tinh. 

3. Hoat dÙng thanh tra, kiëm tra 
*Kêt quä hoat �Ùng thanh tra, ki¿m tra chi tiêt toàn tinh: 
* Nhan xét: Trong quý IV, Chi cyc d� thành lâp 04 doàn, tiên hành thanh tra, 

kiêm tra 94 lugt co so, �� ghi nhn có 17 luot co so duroc kiêm tra d¡t yêu câu và 77 
co so dang doi kêt quå kiêm nghiÇm mâu thrc phâm; Sô co so vi pham bË xë lý phat 
tiên là 2/2 co sö, tông sô tiên 1.500.000 �ông. Ngoâi ra còn tiêu huý sån phâm cça 01 
co sß sán phâm tiêu hùy bao gôm: các loai sán phâm thuÙc nhóm thrc phâm | 

suc khoe (Evening Primrose, Black more Evening Primrose oil, Kirkl land signature 

Evening,.) 
4. Kiem nghiÇm thre phâm: 

Hoat dong lây mâu kiêm nghiÇm giám sát nguy co thue phâm và thanh tra, kiem 
tra: 

Tuyên xã Tuyên huyÇn Tuyen tinh Cong 
2 

0 

TT Noi dung 
() (3) (1+2+3) 

1 Két nghiÇm tai labo (Tông sô 

mau) 
Hóa lý 0 0 0 

(Tøng só máu) 
0 Só mâu d¡t 
0Só mâu không dat 0 

0 Vi sinh 0 

(Tong só mau) 
0s måu d¡t 0 

Sô mau không d¡t 

2 Xét nghiÇm nhanh 

(Tong (Tông sô mâu) 
2.1 Hóa lý 

0 0 

0 

399 362 761 

399 362 761 
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Tuyên xãa 
(1) 

Tuyén huyÇn| Tuyén tinh 
(2) 

Cong 
(1+2+3) 

TT Noi dung 
(3) 

(Tong so nmau) 

394 359 753 So mau dat 
(98,74%) (99,17%) (98,95%) 

5 3 8 So mau không d¡t 
(1,26%) (0,83%)(1,05%) 

Vi sinh 
0 2.2 

(Tong so máu) 

So mau dat 0 

0 0 0 ) Sô mâu không d¡t 

Tông (1+2) 0 381 399 362 

Quý IV/2021: Xét nghiÇm nhanh hóa lý: 753/761 mâu d¡t (chi¿m 98,95%) Các m�u 
không �at chù yêu phát hiÇn hàn the trong chà, bánh dúc, Nitrat trong rau, qu£ muôi ngâm, 
durge giám sát t¡i các chÍ lé, ca sÝ kinh doanh thirc än duòng phÑ nhó lë. BiÇn pháp xu lý chu 
yeu cho các hÙ ty hûy sô san phám không d¡t và cam két không st dung hóa chát cám trong 
chê biên thuc phâm. 

5. Ngo doc thye phâm: 

Kêt quå 
So sánh (só lugng/6) TT Noi dung 

N�m nay N�m truÓc 

Só vu (vu) 2 -100 

-100 2 Sô m�c (nguoi) 0 47 

0 0 0 3 3 Sotë vong (nguoi) 

-100 So vu NDTP lón (30 
1 4 0 

ngroi/vu) 

0 2 Nguyên nhân (vu) 

-100 - Vi sinh 0 02 

0 - Hóa hÍc 0 0 

DÙc to tu nhiên 0 0 

Không xác dËnh 

Ty lê ca ngÙ dÙc thurc 
7,12 -100 6 

phâm/100.000 dân 

Trong quý IV/2021, tinh Quäng "TrË không có vu ngÙ dÙc nào xay ra, giäm so 
vÛi cung ký n�m truóc 100%. 
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- Giám sát an toàn thre phâm thuong xuy�n tai các diêm cách ly tp trung phông 

chong dich Covid-19. 

- Nghien céu khoa hoc: Chi cuc tiên hành 01 dê tài nghiên céu khoa hÍc câp co 
so: "Thông kê dë liçu và phân loai co sß thuc phâm thuÙc trách nhiÇm quàn lý nhà 

nuoe cua ngành Y tê trên dja bàn tinh Quàng Tri". 

I1. DÅNH GIÁ CHUNG: 

1. Thuan lgi: 
Toàn tinh triên khai tôt công tác giám sát môi nguy tai các chã, huóng dân các 

bép än tp thÃ các khu cách ly tp trung, ca sß kinh doanh dich vu ån uóng phuc vu tot 
Chuong trinh Giao luu hïu nghË quôc phòng biên giói ViÇt Nam - Lào lân thé nhât t¡i 

Quáng Tr/ d�m båo an toàn thuc phâm không dê xáy ra vå ngÙ dÙc thåc phâm. 

- Công tác thanh tra, kiÁm tra dã dugc chú trong nên kip thÝi phát hiÇn và xë ly 

nhïng vi pham cça các cá nhân, tô chéc vê vÇ sinh an toàn thurc phâm. 

2. Khó kh�n: 

- Do ånh huong dËch covid nên d� £nh huong dên Công tác qu£n lý, huÛng dân 
viÇc cháp hành các quy �Ënh vÁ ATTP cça các co sß con gap nhiêu khó kh�n. �ac biÇt 
hoat �Ùng thuc hiÇn các thç tuc câp giây chéng nhn co so dç �iêu kiÇn ATTP. 

Nhiêu co sß sàn xuât, kinh doanh dËch vå än uông trên �ja bàn t¡m ding ho¡t 
dÙng nên tý lÇ cáp giáy chúng nhn co so dü �ieu kiÇn ATTP �ôi vÛi các co sß van 

còn thâp. 

- Van bàn pháp quy thay �oi liên tuc, còn nhiêu quy dinh chura dông bô giîta 3 
ngành Y té, Nong nghiÇp và Công Thuong (thu phi, quàn lý co sö, câp giây chúng 

nhn co so dç diêu kiÇn ATTP). 

IL KÉ HOACH HOAT DONG QUÝ V2022 (Ho¡t �Ùng Chi cye ATVSTP) 

Tháng/ 
Thoi gian 

Phong thyc 
hien 

Phrong 
tien Noi dung công viÇe 

Kièm tra viÇc châp hành pháp luât vÁ ATTP t¡i các 
co so kinh thårc phâm bào vÇ súc khòe. 

Thanh tra Oto 

Thâm dËnh co sß Sân xuât, chÁ biên thrc phâm Nghiep vy Ot6 
Tháng 1/2022 

Giám sát ATTP phåc vu Têt Nguyên �án 2022 NghiÇp vu 

Phoi hop các don vË tuyên truyên công tác �àm bào 
ATTP phuc vu Têt Nguyên dán 2022 Nghiep v 

Kiem tra viÇc châp hành pháp lut vé ATTP tai các 
co só kinh thsrc phâm båo vÇ súc khòe. 

Thanh tra Oto 

Tháng 2/2021 Thàm dËnh co sß Sån xuât, chê biên thsrc pham Nghiep vu O to 

Giám sát ATTP sau Têt Nguyên dán 2022 NghiÇp vu Oto 

Tháng 3/2022 Kiem tra viÇe châp hành pháp lut vê ATTP t¡i các 

co so kinh thårc phâm bào vÇ súc khôe. 
Thanh tra 



Tháng/ 
Thoi gian 

Phong thye 
hien 

Phuong 
tiÇn Noi dung eông viÇe 

Thâm djnh, tp huân kiên thúc ATTP cho các co só 

Sän xuât, chê biên thuc phâm 
NghiÇp vy 

Giám sát kiêm tra an toàn thrc phâm t¡i các bêp �n 

khu cong nghiÇp, bêp �n bán trú truong hÍc 
Nghiêp vu 

Ca quy (*) 
(): Doi voi 

nhïng hoat 
dong thuc 

hiÇn trong tát 

Phong Thâm xét hô so tyr công bô s�n phâm 
-Thâm xét, thâm dËnh co sß và c¥p giáy chúngNgniep yu 
nhan co sö �ç diêu kiÇn ATTP 
- Xü lý các truong hop vi ph¡m (nêu có) 
- Làm các viÇc chuyên môn cça phòng 

tra 

Phong HC- 

TH 
cá các tuân 

cua tháng 

quý 

VI. DÁ xuât và kiên nghi: 
Dê nghË Phòng Y t¿ huyÇn, thË x�, thành phó: 

Tham muu cho UBND phê duyêt danh sách co so thre phâm thuÙc trách 
nhiem quan lý. 

- Triên khai và t�ng ti lÇ câp giây chúng nhn dú dièu kiÇn ATTP trên dja bàn. 

Noi nhn: 
So Y te (dê b/c); 

- PYT, TTYT huyÇn,TX, TP; 
Các phòng Chi cåc; 
Website Chi cuc; 

- Luru: VT, HC-TH. 

CHICÇ TRrÖNG 
CHI CHI CYC 

AN TOAN 

V� SINH 
HYC PHÄM 

lomg �inh An 


