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BÁO CÁo 
Hogt dong An toàn thre phâm tháng 01 n�m 2022 (15/12/2021-14/01/2022) 

I. KET QUÀ DAT ÐUOC VÈCÖNG TÅC AN TOÀN THrC PHÁM 

1. Công tác tham muru, quän lý, chi d¡o, diêu hành. 

*Chi cyc ATVSTP dä tham muru Sö Ytê trinh UBND tinh ban hành: 

Quyet dinh sô 4346/QD-UBND ngày 24/12/2021 vê viÇc ban hành Quy chê phoi 
hop trong quan lý nhà nuóc vê an toàn thuc phâm trên dËa bàn tinh Quáng Tri. 

* Chi cyc ATVSTP di tham muu So Ytë ban hành: 

Ké ho¡ch sÑ 95/KH-SYT ngày 30/12/2021 ve bào dám an toàn thåc phâm trên 

dia bàn tinh Quàng Tri giai doan 2021-2025. 

Chi cuc ATVSTP dä xây dyng, ban hành: 
-Quyéi dinh só 849/QÐ-CC ngày 20/12/2021 vê thành lp doàn giám sát và lây 

mau moi nguy an toàn thårc phám Tet Nguyên dán Nhâm dân n�m 2022 (dot 1). 

- Quyét dinh sÙ 850/QD-CC ngày 20/12/2021 vê thành lp �oàn thanh tra viÇc 
cháp hành pháp lut vÁ an toàn thrc phâm t¡i các co sö kinh doanh thyrc pháâm trên �Ëa 
bàn tinh Quang TrË dot 2 n�m 2021. 

Quyêt dinh só 870/QÐ-CC ngày 27/12/2021 vè thành lp doàn thâm dinh ca so 
du dieu kiÇn an toàn thue phâm. 

- Quyé dinh sÑ 12/QÐ-CC ngày 07/01/2022 ve phân bó tÝ roi tuyên truyên bào 

dam ATTP trong phòng chông dËch Covid 19 
- Kê ho¡ch só 845/KH-CC ngày 17/12/2021 vê Truyên thông và giám sát an toàn 

thuc phâm têt nguyên dán Nhâm Dân và mùa Lë hÙi Xuân 2022. 

- Kê ho¡ch sô 874/KH-CC ngày 30/12/2021l vê tó chéc chào co và sinh ho¡t tur 

tung dudi cÝ sáng thé 2, tuân dâu tháng trong n�m 2022. 

- Ké ho¡ch só 11/KH-CC ngày 07/01/2022 vê thrc hiÇn công tác giáo dåc chinh

tri, tu tuong cho công chúc, viên chúc, ngrÝi lao dÙng Chi cuc giai do¡n 2022-2026. 

- To trinh sô 872/TTr-CC ngày 29/12/2021 vê viÇc xin treo bäng rôn tuyên truyên 

dàm b£o ATTP Têt Nguyên dán Nhâm Dân 2022. 
- Công v�n sô 875/CC-NV ngày 30/12/2021 vê kiém tra. giám sát viÇe luu hành 

sán phâm thrc phâm có chíéra chât câm. 

- Công van só 02/CC-NV ngày 04/01/2022 ve Tuyên truyèn thông diÇp bço dàm 

an toàn thuc phâm têt Nguyên dán Nhâm Dân n�m 2022. 

Ket luan sô 04/K1-CC ngày 05/01/2022 vè Thanh tra két quà thanh tra viÇe 
châp hành pháp lut vê an toàn thre phâm tai các co so kinh doanh thrc phâm trên dËa 
bàn tinh Quang TrË dt 2 n�m 2021. 



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

Viet (09 tin bài c£nh báo sån phâm thue phâm không dám báo và dura tin các 
hoat dong ve ATTP. dông thoi lông ghép tr vân huóng dân trrc tiêp vê ATTP cho nguoi 
dàn khi dên nop hô so, làm thç tuc ATTP tai Chi cuc và qua các dot giám sát an toàn 

thre phâm.. 
Phoi hop vÛi Trung tâm Kiêm soát bÇnh tt tinh xây dång 01 phóng su �åm 

bao An toàn thuc phâm trong dip Têt Nguyên dán Nhâm Dân 2022. 

3. Hoat dng thanh tra, kiêm tra: 

Trong tháng 01/2022, Chi cuc dã thành lp 01 doàn, tiên hành thanh tra, kiêém 
tra 09 co so, dâ ghi nhân có 09/09 co so dugc kiêm tra d¡t yêu câu. 

Hoàn thiÇn các kêt quà kiêm nghiÇm các dot thanh tra hâu kiêm. 

4. Hoat dÙng giám sát: 

- Triên khai giám sát môi nguy tai 09 cho và 3 co so sån xuât, chê biên kinh doanh 

tren dËa bàn tinh, thrc hiÇn test nhanh lý hóa 117 mâu thrc phâm có O1 mau (01 kg bánh 
dúc) duong tinh vÛi hàn the dugc phát hiÇn t¡i các co sß nhô lë bán t¡i chg. BiÇn phááp 
xu lý cho các hÙ tu hçy sô sån phâm không �¡t, �ông thÝi cam kêt không mua bán và 
st dung hóa chât câm trong chê biên thåe phâm. 

- Lâp Kê ho¡ch giám sát an toàn thuc phâm phåc vu Têt Nguyên dán và giám sát 

an toàn thrc phâm phue vu Lë khoi công hop phân ky thut Dy án Trung tâm �iÇn khí 
LNG Hái L�ng, tinh Quäng trË giai do¡n I - 1.500 MW tai Khu kinh tê �ông Nam 

Quang Tri 
5. Ngo doc thåc phâm: 

Tù ngày 15/12/2021-14/01/2022 trên dËa bàn tinh không xày ra vu ngÙ �Ùc thuc 

phâm nào. 

6. Công tác câp giây chírng nhn co sß di diêu kiÇn ATTP và tiêp nhn hô 
so t công bô chât luong sän phâm 

- Tiêp nhn, thâm dËnh và câp giây chúng nhn co so �ú diêu kiÇn an toàn thåc 

phám cho 02 co sÛ kinh doanh dch vu an uong 

-Tiep nhn 13 b£n tu công bô sån phâm: các sån phâm të nông sån dËa phuong. 

II. DANH GIÁ CHUNG: 
- Công tác thanh tra, hu kiÁm, giám sát, thông tin, truyèn thông, lây mâu kiêm 

nghiÇm ATTP dã duçc trièn khai theo kê ho¡ch. 
- Trên dja bàn tinh. không có vu ngo dÙc thåc phâm nào xáy ra. 

Trên dây là Báo cáo hoat dÙng an toàn vÇ sinh thre phâm tháng 01 n�m 2022 cua 
Chi cuc An toàn vÇ sinh thure phâm. 
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