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BÁO CÁO 

Hoat dong An toàn thyc phâm tháng 02 n�m 2022 (15/01/2022-14/02/2022) 

I. KÈT QUÄ �AT ÐUOC VÉ CÔNG TÁC AN TOÅN THrC PHÁM 

1. Côong tác tham muu, quän lý, chi d¡o, diêu hành: 

*Chi cucATVSTPdä tham mru So Ytê ban hành: 

Cong v�n sô 198/SYT-ATTP v/v Tham gia góp ý då thào Kê ho¡ch triên khai 

công tác hu kiêm vê ATTP. 

*Chi cuc ATVSTP dä xây dung, ban hành: 

- Quyêt dinh só 51/QD-CC ngày 17/01/2022 vê thành lp doàn thâm �Ënh co sß 

dú diêu kiÇn an toàn thrc phâm. 
- Quyêt dinh sô 63/Q�-CC ngày 27/01/2022 vè viÇc công bô công khai du toán 

ngân sách n�m 2022 cça Chi cuc An toàn vÇ sinh thuc phâm. 
- Báo cáo nhanh sô 59/BC-CC ngày 25/01/2022 vê Kêt quå công tác thanh tra, 

kiêm tra an toàn thårc phâm Têt Nguyên �án Nhâm Dân và mùa Lê hÙi Xuân 2022. 

- Báo cáo nhanh sô 65/BC-CC ngày 02/02/2022 vê ATTP trong 03 ngày têt 

Nguyên �án Nhâm Dân 2022 và sô 66/QÐ-CC ngày 04/02/2022 vê ATTP trong 05 ngày 

têt Nguyên dán Nhâm Dân 2022. 

- Kêt lun sô 70/KIL-CC ngày 10/02/2022 vê Thanh tra kêt quå thanh tra viÇc 

châp hành pháp luât vê an toàn thre phâm t¡i các co sß kinh doanh thårc phâm trên dËa 
bàn tinh Quang Tri. 

2. Hoat dÙng thông tin, truyên thông, giám sát ATTP: 

- Vi¿t 02 tin bài c�nh báo s£n ph©m thrc phâm không dam bão và dra tin các 
hoat dÙng vê ATTP, �ông thÝi lông ghép tu vân huóng dân truc tiêp vê ATTP cho nguoi 
dan khi dén nÙp hò so, làm thç tye ATTP tai Chi cuc và qua các dot kiêm tra, giám sát 

an toàn thåc phâm. 
- Phói �äi Phát thanh Truyèn hinh tinh phát Thông diÇp �åm bo ATTP Têt trên 

dài Phát thanh, Truyèn hinh, In án 3.962 to roi, treo 22 bäng rôn, khâu hiÇu vugt duong 

tuyên truyén ATTP têt Nguyên dân. 

3. Hoat dông thanh tra, kiêm tra: 

Trong tháng 02/2022, Chi cuc dã thành lp 01 �oàn ki¿m tra liên ngành Tet 
Nguyén dán Nhâm Dàn 2022, tien hành thanh tra, kiêm tra 07 co so, bao gôm: 02 Siêu 
thË và 05 HÙ kinh doanh t¡i 05 huyÇn, thË xã và thành phô (TP. Dông Hà, TX. Quan 
Tri, Dakrông, Huóng Ilóa, Cam LÙ) vå 05 cho dâu mói. D� ghi nhn có 08/09 co so 
duoc kiém tra dat yêu câu và 0l ca so dang trong quá trinh xem xét, xt lý. 

- Trong quá trinh thanh tra doàn d� thyre hiÇn 19 test nhanh hàn the trong chà t¡i 
các cho dâu môi, kêt quà: 19/19 mâu âm tinh. 



4. Hoat dÙng giám sát: 

Triên khai giám sát môi nguy tai các chã, xe bán thrc phâm luu dÙng trên dja 
bàn 3 huyÇn Huóng Hóa, Dakrông, Häi L�ng, thtre hiÇn test nhanh lý hóa 130 màu thre 

pham có 01 mau (0,5 kg chà quyé) durong tính vói hàn the duge phát hiÇn tai co so kinh 
oanh nho lë tai chÍ. BiÇn pháp xù lý cho các hÙ ty hùy só sån phâm không d¡t, dông 

thoi cam két không mua bán và sù dung hóa chát cân trong chê biên thue phâm. 

5. Ngo doc thrc phâm: 
Tu ngày 15/01/2021-14/02/2022 trên dia bàn tinh không xáy ra vu ngÙ �Ùc thrc 

phâm nà0. 

6. Công tác cáp giáy chúng nhn co sß dç dièu kiÇn ATTP và tiêp nhn hô 
so tyr công bô chât lurong sän phâm: 

- Ti¿p nhn, thâm djnh và câp giay chéng nhân co sÝ dù diêu kiÇn an toàn thåc 

phâm cho 03 co so kinh doanh dËch vå �n uông và s�n xuât nuóc dá dùng liên. 

- Tiêp nhân 02 b£n tr công bô chât luong cho 02 sån phâm thËt gà bao gói và trà 

thào mÙc. 

II. DANH GIÁ CHUNG: 
- Công tác thanh tra, hu kiêm, giám sát, thông tin, truyên thông, lày máu kiêm 

nghiÇm ATTP �ã duoc triên khai theo kê ho¡ch. 
- Trên dja bàn tinh. không có vu ngÙ �Ùc thurc phâm nào xây ra. 

Trên dây là Báo cáo hoat �Ùng an toàn thrc phâm tháng 02 n�m 2022 cça Chi 
cuc An toàn vÇ sinh thåc phâm./. 
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