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BÁO CÁO 

Hoạt động An toàn thực phẩm tháng 3 năm 2023 (15/02/2023-14/03/2023) 

 

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 xây dựng, ban hành: 

 - Quyết định số 10/QĐ-CC ngày 20/02/2023 về việc ban hành Chương trình thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023; Quyết định số 16/QĐ-CC về việc ngày 03/3/2023 

về việc Thành lập tổ tiêu hủy mẫu thực phẩm nước uống đóng chai lưu tại Chi cục; Quyết 

định số 09/QĐ-CC ngày 17/02/2023, Quyết định số 15/QĐ-CC ngày 03/3/2023 và Quyết 

định số 17/QĐ-CC ngày 10/3/2023 về việc thành lập đoàn thẩm định cơ sở đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm; 

 - Kế hoạch số 08/KH-CC ngày 21/02/2023 về Kế hoạch triển khai công tác bồi 

thường Nhà nước năm 2023; Kế hoạch số 09/KH-CC ngày 21/02/2023 về Kế hoạch kiểm 

tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2023; Kế hoạch số 10/KH-CC ngày 21/02/2023 

về Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật An toàn vệ sinh thực phẩm năm 2023; Kế hoạch 

số 11/KH-CC ngày 21/02/2023 về Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2023; Kế 

hoạch số 12/KH-CC ngày 21/02/2023 về Kế hoạch triển khai công tác truyền thông đảm 

bảo an toàn thực phẩm năm 2023; Kế hoạch số 13/KH-CC ngày 21/02/2023 về Kế hoạch 

rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023; Kế hoạch số 14/KH-CC ngày 22/02/2023   

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023; 

- Công văn số 26/CC-NV ngày 22/02/2023 về việc giám sát hoạt động của các cơ 

sở sản xuất nước đá dùng liền không đủ điều kiện; Công văn số 27/CC-NV ngày 

22/02/2023  về việc tăng cường biện pháp phòng chống ngộ độc do độc tố tự nhiên; Công 

văn số 33/CC-NV ngày 02/3/2023 hướng dẫn tự kiểm tra ATTP tại bếp ăn tập thể trường 

học theo quy định; Công văn số 36/CC-TTra ngày 03/3/2023 về việc Thông báo việc giám 

sát lưu hành sản phẩm và quảng cáo thực phẩm vi phạm; Công văn số 38/CC-NV ngày 

06/3/2023 hướng dẫn tự kiểm tra ATTP tại bếp ăn tập thể các khu công nghiệp theo quy 

định pháp luật. 

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

- Viết bài phòng ngừa Ngộ độc do độc tố tự nhiên 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. 

- Xây dựng các tiêu chí hướng dẫn tự kiểm tra ATTP tại bếp ăn tập thể các trường 

học, khu công nghiệp theo quy định pháp luật. 

3. Hoạt động thanh tra, kiểm tra: 

- Lập Kế hoạch kiểm tra, hậu kiểm về ATTP năm 2023. 

4. Ngộ độc thực phẩm: 



 

 

Từ ngày 15/02/2023-14/03/2023 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 

10 cơ sở thực phẩm. 

- Tiếp nhận 06 bộ hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm  và 04 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, hướng dẫn bằng các văn bản 

công tác tự kiểm tra ATTP tại bếp ăn tập thể trường học và bếp ăn tập thể khu công 

nghiệp. 

- 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 03 năm 2023 của 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. 

Nơi nhận:  
- Sở Y tế (để b/c); 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Các phòng Chi cục; 

- Website Chi cục; 

- Lưu: VT, HC-TH. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Đình Ấn 
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