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BÁO CÁO 

Hoạt động An toàn thực phẩm tháng 02 năm 2023 (15/01/2023-14/02/2023) 

 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VỀ CÔNG TÁC AN TOÀN THỰC PHẨM  

1. Công tác tham mưu, quản lý, chỉ đạo, điều hành. 

* Chi cục ATVSTP đã tham mưu: 

- Sở Y tế xây dựng Dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ tỉnh ủy 

thực hiện Chỉ thị số 17/CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư; Tờ trình số 03/TTr-

CC ngày 31/01/2023 về việc Dự thảo kế hoạch hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 

2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; 

* Chi cục ATVSTP đã xây dựng, ban hành: 

 - Kế hoạch số 03/KH-CC ngày 03/02/2023 về Kế hoạch hoạt động đảm bảo an toàn 

thực phẩm năm 2023; Kế hoạch số 04/KH-CC ngày 07/02/2023 về Kế hoạch cải cách hành 

chính năm 2023; Kế hoạch số 05/KH-CC ngày 07/02/2023 về Kế hoạch tuyên truyền về 

cải cách hành chính năm 2023; Kế hoạch số 06/KH-CC ngày 07/02/2023 về Kế hoạch tự 

kiểm tra nội bộ công tác cải cách hành chính năm 2023; 

- Công văn số 16/CC-NV ngày 06/02/2023 về việc giám sát hoạt động của các cơ 

sở sản xuât, kinh doanh, chế biến thực phẩm; Công văn số 17/CC-NV ngày 06/02/2013  

về việc tăng cường giám sát kiểm tra ATTP cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống để phòng 

chống ngộ độc rượu; Công văn số 19/CC-TTra ngày 09/02/2023 về việc công khai tên các 

nhân và hành vi vi phạm hành chính về ATTP; 

- Quyết định số 05/QĐ-CC ngày 30/01/2023; Quyết định số 06/QĐ-CC ngày 

06/02/2023; Quyết định số 07/QĐ-CC, 08/QĐ-CC ngày 09/02/2023 về việc thành lập đoàn 

thẩm định cơ sở đủ điều kiện ATTP. 

2. Hoạt động thông tin, truyền thông, giám sát ATTP: 

- Viết bài phòng ngừa Ngộ độc rượu và đăng thông tin các sản phẩm tự công bố 

của các cơ sở sản xuất thực phẩm trên trang thông tin điện tử của Chi cục An toàn vệ 

sinh thực phẩm. 

- Tham mưu Sở Y tế xây dựng kế hoạt truyền thông về an toàn thực phẩm năm 

2023. 

3. Hoạt động thanh tra, kiểm tra: 

- Dự thảo Kế hoạch Triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2023 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

- Công khai tên cá nhân và hành vi vi phạm hành chính về ATTP. 

4. Ngộ độc thực phẩm: 

Từ ngày 15/01/2023-14/02/2023 trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ ngộ độc thực 

phẩm nào. 



 

 

5. Công tác cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP và tiếp nhận hồ 

sơ tự công bố chất lượng sản phẩm 

- Thẩm định và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho 

04 cơ sở thực phẩm. 

- Tiếp nhận 11 bộ hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm  và 05 bản tự công bố sản phẩm. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG: 

- Công tác cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP và tiếp nhận hồ sơ tự 

công bố chất lượng sản phẩm đã được triển khai theo đúng thời gian, kế hoạch. 

- Về công tác thông tin truyền thông đã chỉ đạo bằng các văn bản đến Phòng Y 

tế, Trung tâm Y tế các huyện thị thành phố triển khai thực hiện công tác giám sát, kiểm 

tra, tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở thực phẩm và người dân nâng cao ý thức, trách 

nhiệm luôn đảm bảo An toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, kinh doanh và tiêu 

dùng. 

- Trên địa bàn tỉnh không có vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra. 

Trên đây là Báo cáo hoạt động an toàn vệ sinh thực phẩm tháng 02 năm 2023 của 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. 

Nơi nhận:  
- Sở Y tế (để b/c); 

- Các phòng Chi cục; 

- Website Chi cục; 

- Lưu: VT, HC-TH. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Đình Ấn 
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