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ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TỨ KỲ

Số:        /UBND-YT
V/v báo cáo kết quả

thực hiện chính sách, pháp 
luật về an toàn thực phẩm

giai đoạn 2016-2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tứ Kỳ, ngày      tháng 6 năm 2022

Kính gửi:
-  Thành viên BCĐ vì chất lượng ATTP huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Kế hoạch số 92/KH-ĐĐBQH ngày 10/5/2022 của Đoàn đại 
biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương về việc giám sát ‘Việc thực hiện chính sách, pháp 
luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2016-2021”, 
UBND huyện yêu cầu:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị là thành viên Ban chỉ đạo vì chất 
lượng ATTP huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổng hợp báo cáo việc thực 
hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP), giai đoạn 2016-2021 
thuộc ngành, lĩnh vực, đơn vị, địa phương mình phụ trách và báo cáo về UBND 
huyện (qua Phòng Y tế huyện) trước 17h, ngày 03/7/2022 để tổng hợp (có đề 
cương kèm theo).

  2. Trưởng Phòng Y tế huyện có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu UBND 
huyện xây dựng báo cáo gửi UBND tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh xong 
trước ngày 05/7/2022. 

 Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, liên  hệ:  Đồng  chí  
Đào Văn Vĩnh,  sđt:  0398.919.075,  email: vinhkhoa75@gmail.com.

Yêu cầu nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- CT, PCT. UBND huyện;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

          Dương Hà Hải
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO GIÁM SÁT
“Việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm

trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2021”
(Kèm theo Kế hoạch số 92 /KH-ĐĐBQH ngày 10/5/2022 của Đoàn ĐBQH tỉnh)

I. TÌNH HÌNH BAN HÀNH VÀ TRIỂN KHAI, TỔ CHỨC THỰC HIỆN; 
CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ 
AN TOÀN THỰC PHẨM (ATTP)

1. Đánh giá việc ban hành hệ thống chính sách, pháp luật về ATTP

- Tính đồng bộ, khả thi của các văn bản đã ban hành.

- Những tồn tại, bất cập của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

2. Công tác tổ chức, ban hành văn bản để triển khai thực hiện chính 
sách, pháp luật về ATTP

- Tổ chức cơ quan quản lý ATTP ở địa phương.

- Công tác phối hợp liên ngành trong quản lý ATTP ở địa phương.

- Số lượng văn bản đã ban hành, loại văn bản, thời gian ban hành. Tính
đồng bộ, khả thi của các văn bản đã ban hành (biểu số 1).

3. Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về 
quản lý chất lượng ATTP

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN
THỰC PHẨM TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN

1. Quản lý ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống

1.1. Trong sản xuất, kinh doanh rau, quả tươi sống

- Về điều kiện nguồn nước, đất canh tác, địa điểm sản xuất thực phẩm 
tươi sống.

- Về tuân thủ yêu cầu của sản xuất như sử dụng phân bón, thuốc thú y, hóa 
chất kích thích sinh trưởng, bảo quản rau quả; bảo đảm vệ sinh môi trường khu 
vực sản xuất.

- Về bảo đảm ATTP đối với sản phẩm rau quả tươi sống; trong sản xuất 
một số nông sản chủ lực.

1.2. Trong chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển, kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm 
dịch động vật và sản phẩm động vật

- Về điều kiện cơ sở chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm.

- Về tuân thủ yêu cầu của chăn nuôi, giết mổ như: sử dụng chất kích thích
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sinh trưởng, sinh sản; thuốc thú y, kiểm soát dịch bệnh, vệ sinh thú y; bảo đảm 
vệ sinh môi trường khu vực chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh sản phẩm gia súc gia 
cầm...

- Về bảo đảm ATTP đối với sản phẩm chăn nuôi (chất lượng chỉ tiêu sản 
phẩm, bao gói, bảo quản...).

1.3. Trong nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy sản tươi sống

- Về các điều kiện bảo đảm ATTP trong nuôi trồng, khai thác, chế biến 
thủy sản tươi sống.

- Về tuân thủ yêu cầu trong quá trình sản xuất, kinh doanh như: sử dụng 
thuốc kháng sinh, thuốc thú y, hóa chất làm sạch môi trường, thức ăn chăn nuôi, 
bảo đảm vệ sinh môi trường vùng nuôi, kiểm soát dịch bệnh khu vực nuôi, trồng 
thủy sản.

- Về bảo đảm ATTP đối với thủy sản tươi sống (chất lượng, chỉ tiêu sản 
phẩm, bao gói, bảo quản...).

2. Quản lý ATTP trong chế biến, kinh doanh thực phẩm

(Đề nghị đánh giá các nội  dung dưới đây theo các quy định quản lý  
của cơ quan, đơn vị nếu có)

2.1. Việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở  chế  
biến, kinh doanh thực phẩm; cấp giấy chứng nhận công bố tiêu chuẩn sản  
phẩm thực phẩm

2.2. Việc quản lý ATTP đối với các cơ sở thuộc diện không phải cấp giấy 
chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

2.3. Đối với thực phẩm chế biến thủ công và thực phẩm chế biến công nghiệp

2.4. Đối với chất phụ gia, chất hỗ trợ chế biến, chất bảo quản thực phẩm

2.5. Đối với rượu, bia, nước giải khát, nước uống đóng chai

2.6. Đối với thực phẩm chức năng và sữa

2.7. Đối với các cơ sở chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống, các bếp ăn 
tập thể cơ quan, trường học, bệnh viện, khách sạn, nhà hàng ăn uống, thức ăn 
đường phố

2.8. Đối với các chợ, các siêu thị

2.9. Đối với vật liệu bao gói, bao bì chứa đựng thực phẩm

3. Việc kiểm soát các nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm

3.1. Kiểm nghiệm thực phẩm

3.2. Việc phân tích nguy cơ đối với ATTP
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3.3. Việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm

3.4. Việc thu hồi và xử lý thực phẩm không đảm bảo ATTP

4. Tình hình ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm, việc 
khắc phục các sự cố về an toàn thực phẩm

4.1. Tình hình ngộ độc thực phẩm (biểu số 2)

4.2. Các bệnh truyền qua thực phẩm

4.3. Khắc phục sự cố về ATTP

5. Việc kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý chất 
lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn

Việc kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm (biểu số 3)

- Số đoàn kiểm tra, thanh tra hàng tháng, hàng năm.

- Số vụ việc vi phạm, số vụ việc đã xử lý.

- Chế tài xử lý vi phạm…
III. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ AN 

TOÀN THỰC PHẨM GIAI ĐOẠN 2016-2021

1. Những kết quả đạt được

- Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của chính quyền địa 
phương; việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại và xử lý vi phạm pháp luật 
về ATTP.

- Đánh giá việc thực hiện chính sách, quy định của pháp luật về ATTP trên
địa bàn tỉnh.

- Đánh giá các yếu tố tác động, ảnh hưởng đến ATTP (điều kiện môi 
trường khu vực sản xuất thực phẩm, như thực trạng môi trường tại các địa bàn 
chế biến thực phẩm; kiểm soát, quản lý hóa chất, sản xuất thức ăn chăn nuôi, vật 
tư phục vụ nông nghiệp, chế biến thực phẩm; công tác phòng, chống buôn lậu và 
gian lận thương mại; hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng…).

2. Tồn tại, hạn chế

3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế

IV. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ

1. Giải pháp

- Nhóm giải pháp về thể chế, chính sách (hoàn thiện hệ thống văn bản pháp
luật về ATTP, chính sách đầu tư nguồn lực, hạ tầng kỹ thuật....).

- Nhóm giải pháp về tổ chức thực hiện (bộ máy quản lý ATTP của địa



5

phương, cơ chế phối hợp hoạt động; áp dụng các công cụ quản lý như tiêu
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, cấp phép hoạt động, chế tài xử lý vi phạm….).

- Nhóm giải pháp về nguồn lực (đào tạo nhân lực, đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật, 
đầu tư tài chính, xã hội hóa nguồn tài chính; thông tin phục vụ quản lý…).

2. Kiến nghị

- Kiến nghị đối với Quốc hội.

- Chính phủ, Bộ ngành Trung ương.

- Chính quyền địa phương (HĐND, UBND tỉnh).

- Các kiến nghị khác có liên quan./.
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