
 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm  

6 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020  

trên địa bàn huyện Ia H’Drai 

 

 Căn cứ Quyết định số19/QĐ-BCĐ ngày 17/7/2019 của Ban chỉ đạo liên 

ngành về an toàn thực phẩm huyện Ia H’Drai về ban hành quy chế làm việc của 

Ban chỉ đạo liên ngành ATTP huyện Ia H’Drai; Ban chỉ đạo liên ngành ATTP 

huyện báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo đảm ATTP trong 6 tháng đầu năm 

2020, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn huyện, cụ thể như 

sau: 

I. Kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2020 

1. Việc ban hành văn bản, kế hoạch, chương trình bảo đảm an toàn thực 

phẩm 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành các văn bản, kế hoạch chỉ đạo 

thực hiện công tác bảo đảm ATTP thuộc trách nhiệm của huyện:1  

- Ban chỉ đạo liên ngành ATTP huyện ban hành các văn bản2 cụ thể để thực 

hiện công tác ATTP trên địa bàn huyện. 

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế ban hành các công văn, kế hoạch triển khai thực 

hiện công tác bảo đảm ATTP thuộc trách nhiệm của ngành:3; Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội ban hành:4 

                                              

1 Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 về thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP trong dịp Tết 

Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân năm 2020; Công văn số 33/UBND-TH ngày 12/02/2020 về việc thực hiện chỉ đạo của 

đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi đối thoại với đại biểu phụ nữ tỉnh; Công văn số 222/UBND - TH ngày 28/02/2020 

về việc tiếp tục thực hiện công tác bảo đảm ATTP; Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 về việc thành lập 

đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể trên địa bàn huyện Ia 

H’Drai đợt 1/2020. 

2 Kế hoạch số 27/KH-BCĐ ngày 26/11/2019 về kiểm tra các quy định của pháp luật về ATTP năm 2020; Kế 

hoạch số 29/KH-BCĐ ngày 23/12/2019 về triển khai công tác bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ 

hội Xuân năm 2020; Kế hoạch số 01/KH-ĐKT về  kiểm tra liên ngành về ATTP trong dịp Tết Canh Tý và mùa Lễ 

hội Xuân năm 2020; Chương trình số 11/CTr-BCĐ ngày 21/02/2020 về Chương trình công tác bảo đảm ATTP năm 

2020; Kế hoạch số 27/KH-BCĐ ngày 13/4/2020 về triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020.  
3 Công văn số 27/CV-YTIHDR ngày 14/01/2020 về việc tuyên truyền bảo đảm ATTP và theo dõi, giám sát 

ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân năm 2020; Kế hoạch số 113/KH-YTIHDR ngày 

06/02/2020 về triển khai công tác bảo đảm ATTP năm 2020; Công văn số 98/CV-YTIHDR ngày 05/02/2020 về góp 

ý dự thảo Chương trình công tác trọng tâm bảo đảm ATTP năm 2020; Công văn số 122/CV-YTIHDR ngày 

07/02/2020 về việc kiện toàn cộng tác viên ATTP các xã; Công văn 163/CV-YTIHDR ngày 14/02/2020 về tổng hợp 

ý kiến góp ý dự thảo Chương trình công tác trọng tâm bảo đảm ATTP năm 2020; Công văn 164/CV-YTIHDR ngày 

14/02/2020 về việc đề nghị ban hành Chương trình công tác trọng tâm bảo đảm ATTP năm 2020; Kế hoạch số 

170/KH-YTIHDR ngày 17/02/2020 về kế hoạch hoạt động bằng nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 của Dự án 4 - 

UBND HUYỆN IA H’DRAI 

BAN CHỈ ĐẠO LIÊN NGÀNH 

AN TOÀN THỰC PHẨM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /BC-BCĐ Ia H’Drai, ngày       tháng 6  năm 2020 
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2. Tình hình và kết quả tổ chức đường dây nóng về an toàn thực phẩm 

Tổng số đường dây nóng trên địa bàn huyện là 04 (tuyến huyện 01, tuyến xã 

03).  

3. Công tác thông tin, tuyên truyền về ATTP 

Hoạt động truyền thông phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn được 

triển khai thường xuyên. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, các phòng, 

ban ngành, đoàn thể và các xã đã đề ra kế hoạch tăng cường tuyên truyền nâng cao 

nhận thức về ATTP, Trong 6 tháng đầu năm, huyện Ia H’Drai đã chỉ đạo các đơn 

vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để các cơ sở 

sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống nâng cao ý 

thức chấp hành pháp luật về ATTP, cụ thể:  

- Trung tâm Y tế phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và 

Truyền thông và Ủy ban nhân dân các xã tổ chức tuyên truyền các kiến thức về 

ATTP trên hệ thống loa phát thanh của huyện với tổng số: 47 buổi/65 lần; tuyên 

truyền trên hệ thống xe loa tuyên truyền lưu động và hệ thống loa của Trung tâm Y 

tế: 12 buổi/720 lần; tổ chức truyền thông trực tiếp cho các đối tượng là người sản 

xuất, chế biến, kinh doanh và người tiêu dùng thực phẩm trên địa bàn huyện: 30 

buổi/598 người tham gia, trong đó: Tuyến huyện: 11 buổi/286 người tham gia, 

tuyến xã: 19 buổi/312 người tham gia; cấp 59 tờ tranh tuyên truyền bảo đảm ATTP 

cho tuyến xã; các cơ quan, đơn vị và các trường học có bếp ăn tập thể in, treo 25 

cái băng rôn, khẩu hiệu trong “Tháng hành động vì ATTP” năm 2020. 

                                                                                                                                                 
An toàn thực phẩm thuộc Chương trình mục tiêu Y tế dân số; Kế hoạch số 171/KH-YTIHDR ngày 17/02/2020 về kế 

hoạch hoạt động bằng nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 của Dự án 8 - theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá thực 

hiện chương trình và truyền thông y tế (hợp phần về truyền thông an toàn thực phẩm) thuộc Chương trình mục tiêu 

Y tế - dân số; Kế hoạch số 174/KH-YTIHDR ngày 18/02/2020 về việc Giám sát ngộ độc thực phẩm và các bệnh 

truyền qua thực phẩm, giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm bằng phương pháp kiểm nghiệm nhanh tại các cơ sở 

kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện năm 2020; Kế hoạch số 175/KH-YTIHDR ngày 18/02/2020 về việc 

truyền thông bảo ATTP năm 2020; Kế hoạch số 176/KH-YTIHDR ngày 18/02/2020 về việc giám sát ngộ độc thực 

phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm bằng phương pháp kiểm nghiệm 

nhanh tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện quý I/2020; Kế hoạch số 177/KH-YTIHDR ngày 

18/02/2020 về việc truyền thông bảo đảm an toàn thực phẩm quý I/2020; Kế hoạch số 397/KH-YTIHDR ngày 

08/4/2020 về việc giám sát ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, giám sát mối nguy an toàn thực 

phẩm bằng phương pháp kiểm nghiệm nhanh tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện quý II/2020; 

Kế hoạch số 398/KH-YTIHDR ngày 08/4/2020 về việc truyền thông bảo đảm ATTP quý II/2020; Công văn số 

421/CV-YTIHDR ngày 14/4/2020 về việc tăng cường truyền thông Tháng hành động vì ATTP năm 2020; Công văn 

số 422/CV-YTIHDR ngày 14/4/2020 về việc gửi thông điệp tuyên truyền Tháng hành động vì ATTP năm 2020; Kế 

hoạch 442/KH-YTIHDR ngày 21/4/2020 về việc truyền thông công tác bảo đảm ATTP bằng xe tuyên truyền lưu 

động và in khẩu hiệu trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020. 
4 Công văn số 25/PLĐTBXH ngày 06/02/2020 về việc góp ý dự thảo Chương trình công tác trọng tâm bảo 

đảm ATTP năm 2020; Công văn số 51/PLĐTBXH ngày 04/3/2020 về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 

13/CT-Tg ngày 09/5/2016 và công tác bảo đảm ATTP trong quý I năm 2020; Công văn số 111/PLĐTBXH ngày 

14/4/2020 về việc triển khai “Tháng hành động vì ATTP” năm 2020; Công văn số 112/PLĐTBXH - YT ngày 

16/4/2020 về việc rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành ATTP các cấp; Công văn số 116/PLĐTBXH - YT ngày 

20/4/2020 về việc in treo khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng “Tháng hành động vì ATTP” năm 2020; Công văn số 

132/PLĐTBXH - YT ngày 07/5/2020 về việc tăng cường công tác bảo đảm ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm 

trong mùa hè và mùa bão, lụt; Công văn số 161/PLĐTBXH ngày 03/6/2020 về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ 

thị số 13/CT-Tg ngày 09/5/2016 quý II năm 2020 và công tác bảo đảm ATTP 6 tháng đầu năm 2020. 
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-  Ngành Giáo dục đã chỉ đạo các đơn vị tích cực tổ chức tuyên truyền phổ 

biến cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh nắm được 

tầm quan trọng của công tác bảo đảm ATTP tại các bếp ăn tập thể trường học. Phổ 

biến kiến thức ATTP tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh trong 

nhà trường về Luật, Nghị định, Thông tư về ATTP. Tuyên truyền cho cán bộ, giáo 

viên, nhân viên, phụ huynh dưới hình thức tuyên truyền bằng miệng, lồng ghép 

tuyên truyền trong các buổi họp hội đồng của nhà trường, họp phụ huynh giữa năm 

học, cuối năm học. Tuyên truyền cho học sinh vào các giờ thể dục buổi sáng tập 

trung của toàn trường; chỉ đạo các đơn vị trường học thực hiện treo băng rôn, khẩu 

hiệu trong “Tháng hành động vì ATTP” năm 2020 với tổng số: 07 cái băng rôn, 

khẩu hiệu. In ấn 20 bộ tài liệu về ATTP. 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông đã chủ động phối 

hợp với ngành Y tế thông tin kịp thời tình hình ATTP trên địa bàn. Tăng cường 

thời lượng phát sóng và đưa tin, bài về bảo đảm ATTP, đặc biệt vào các dịp cao 

điểm như: Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì ATTP năm 2020 với 47 buổi/65 

lần. 

4. Tình hình ngộ độc thực phẩm 

- Trong 6 tháng đầu năm 2020 không có vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra.  

- Tổng số ca mắc lẻ tẻ: 11 ca (nguyên nhân do ăn uống không bảo đảm vệ 

sinh). 

5. Công tác kiểm tra 

Toàn huyện đã thành lập 03 đoàn kiểm tra liên ngành (01 đoàn tuyến huyện, 

01 đoàn tuyến xã) tiến hành kiểm tra trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa 

Lễ hội Xuân năm 2020 và kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp 

ăn tập thể, kết quả: 

* Tại tuyến huyện: Tổng số cơ sở được kiểm tra: 30 cơ sở, Trong đó: 

- Số cơ sở kinh doanh thực phẩm: 17 cơ sở. 

- Số cơ sở dịch vụ ăn uống: 13 cơ sở. 

- Số cơ sở đạt điều kiện ATTP: 17/30 cơ sở, đạt tỷ lệ 56,7%. 

- Số cơ sở vi phạm điều kiện ATTP: 13/30 cơ sở, chiếm tỷ lệ 43,3%, Trong 

đó:  

+ Nhắc nhở: 12 cơ sở.  

+ Đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính: 01 cơ sở, với số 

tiền: 600.000 đồng (Sáu trăm nghìn đồng), các hành vi vi phạm chủ yếu: Kinh 

doanh hàng hóa quá hạn sử dụng ghi trên nhãn hàng hóa. 

+ Số cơ sở bị tiêu huỷ sản phẩm/thực phẩm: 04 cơ sở với 11 loại sản 

phẩm/thực phẩm, trong đó: Thực phẩm rắn: 39,974 kg; thực phẩm lỏng: 10,860 lít 

(Cà phê bột,bánh quy, bột bánh xèo, bột cà ri, nước uống Revive, sữa fishi). 

* Tại tuyến xã (xã Ia Đal): Tổng số cơ sở được kiểm tra: 11 cơ sở, Trong đó: 
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- Số cơ sở kinh doanh thực phẩm: 11 cơ sở. 

- Số cơ sở dịch vụ ăn uống: 00 cơ sở. 

- Số cơ sở đạt điều kiện ATTP: 04/11 cơ sở, đạt tỷ lệ 36.4%. 

- Số cơ sở vi phạm điều kiện ATTP: 07/11 cơ sở, chiếm tỷ lệ 63,6%, Trong 

đó:  

+ Nhắc nhở: 07 cơ sở.  

+ Số cơ sở bị tiêu huỷ sản phẩm/thực phẩm: 02 cơ sở/07 loại sản phẩm/thực 

phẩm, trong đó: Thực phẩm rắn: 0.1 kg; thực phẩm lỏng: 16 lít (Bột nêm, bột cari 

,Nước mắm, rượu nho, nước tương). 

6. Giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm 

- Ngành Y tế phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện giám sát ngộ độc 

thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, giám sát mối nguy ATTP bằng 

phương pháp kiểm nghiệm nhanh tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn 

uống trên địa bàn huyện, kết quả: 

- Tổng số cơ sở được giám sát : 39 cơ sở, Trong đó: 

+ Kinh doanh thực phẩm  : 20 cơ sở.  

+ Dịch vụ ăn uống    : 19 cơ sở.  

- Số cơ sở đạt điều kiện ATTP: 24/39 cơ sở, chiếm tỷ lệ 61,5%. 

- Số cơ sở vi phạm điều kiện ATTP: 15/39 cơ sở, chiếm tỷ lệ 38,5%. 

- Số cơ sở bị tiêu huỷ sản phẩm/thực phẩm: 02 cơ sở/05 loại sản phẩm/thực 

phẩm, trong đó: Thực phẩm lỏng: 8,4 lít, thực phẩm rắn: 1,5kg (Nước giải khát có 

gas, bơ, hạt nêm knorr...),  

7. Kinh phí bố trí cho công tác quản lý bảo đảm an toàn thực phẩm 

- Từ đầu năm đến nay Ủy ban nhân dân huyện đã hỗ trợ Trung tâm Y tế 

10.100.000 đồng (mười triệu một trăm nghìn đồng) để triển khai công tác kiểm tra 

ATTP Tết Nguyên đán và tổ chức Hội nghị tổng kết Ban chỉ đạo liên ngành ATTP 

huyện năm 2019.  

- Ngân sách Trung ương cấp cho Trung tâm Y tế thực hiện Chương trình mục 

tiêu Y tế - Dân số năm 2020 là 47.000.000 đồng (nhưng không phù hợp để thực hiện 

các hoạt động trên địa bàn huyện) và kinh phí địa phương là 5.000.000 đồng. 

8. Nhận xét, đánh giá 

8.1. Ưu điểm 

- Các cơ quan, đơn vị là thành viên Ban chỉ đạo liên ngành ATTP huyện đã 

triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm ATTP trong dịp Tết Nguyên 

đán và mùa Lễ hội Xuân, Tháng hành động vì ATTP năm 2020. 
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- Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành về vấn đề 

ATTP của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng 

đã có chuyển biến theo chiều hướng tốt hơn. 

- Công tác kiểm tra và xử lý vi phạm về ATTP thực hiện kịp thời, đúng theo 

quy định của pháp luật, công bố công khai các cơ sở vi phạm về ATTP. 

8.2. Khó khăn, tồn tại 

- Trên địa bàn huyện chưa có chợ và chưa có cơ sở giết mổ tập trung, các cơ 

sở kinh doanh động vật, sản phẩm động vật chưa được bố trí quy hoạch phù hợp và 

theo đúng quy định nên khó kiểm soát, quản lý. 

- Đa số các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, hộ gia 

đình, kinh doanh theo mùa vụ gây khó khăn trong công tác quản lý chất lượng 

ATTP. Bên cạnh đó Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính về ATTP thì mức phạt cao, nhiều chỗ chưa 

rõ ràng, nên khó khăn trong xử lý vi phạm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

nhỏ lẻ. 

- Một số bếp ăn tập thể vẫn còn tạm bợ chưa được đầu tư, xây dựng về cơ sở 

vật chất, trang thiết bị nên chưa thực hiện đầy đủ các điều kiện bảo đảm ATTP 

theo quy định. 

- Tại tuyến huyện, xã: Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các cơ quan, đơn 

vị tập trung mọi nguồn lực để phòng, chống dịch nên không triển khai công tác 

kiểm tra liên ngành ATTP trong Tháng hành động. 

- Tại tuyến xã: xã Ia Tơi và xã Ia Dom chưa tiến hành kiểm tra ATTP Tết 

Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân năm 2020 trên địa bàn. 

- Các cơ quan, đơn vị là thành viên Ban chỉ đạo liên ngành ATTP huyện 

chưa chủ động triển khai thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của ngành được 

phân công, chủ yếu là công tác phối hợp là chính; công tác báo cáo định kỳ ở một 

số đơn vị còn chậm trễ báo cáo không đúng thời gian quy định, thậm chí có đơn vị 

không thực hiện báo cáo theo quy định. 

9. Đề xuất, kiến nghị 

- Các cơ quan, đơn vị và các xã tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ chức 

năng của ngành được phân công, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về 

ATTP và tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về 

ATTP; phát huy vai trò của chính quyền cơ sở trong việc đảm bảo ATTP, vận 

động người dân tham gia đấu tranh với các hành vi vi phạm về ATTP... 

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của từng ngành các thành viên Ban chỉ đạo 

liên ngành ATTP huyện chủ động triển khai công tác bảo đảm ATTP theo thẩm 

quyền được phân công, báo kết quả hoạt động của cơ quan, đơn vị định kỳ hàng 

quý, 6 tháng, hàng năm và báo cáo đột xuất theo theo quy định tại (chương IV 

khoản 1, 2 điều 22 Quyết định số 19/QĐ-BCĐ ngày 17/7/2019 của Ban Chỉ đạo 
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liên ngành về ATTP huyện Ia H’Drai về ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ 

đạo). 

- Sở Y tế chỉ đạo đơn vị có liên quan nghiên cứu hướng dẫn các nội dung chi 

từ nguồn ngân sách Trung ương cấp cho Trung tâm Y tế thực hiện Chương trình mục 

tiêu Y tế - Dân số năm 2020. 

 II. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 

- Ban hành các văn bản, kế hoạch chỉ đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể và 

Ủy ban nhân dân các xã triển khai tốt công tác bảo đảm ATTP trong dịp Tết Trung 

thu năm 2020 và Tết Nguyên đán năm 2021. 

- Tiếp tục chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp 

với Trung tâm Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục kiểm tra, kiểm soát 

việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP của các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện; ngăn chặn, xử lý 

nghiêm việc nhập lậu, lưu thông, kinh doanh các loại thực phẩm không an toàn, 

không rõ nguồn gốc. Quản lý chặt chẽ việc chấp hành các quy định của pháp luật 

về ATTP đối với các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ nằm rải rác trên địa bàn huyện. 

- Chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân 

dân huyện trong công tác quy hoạch, xây dựng và đưa vào sử dụng các cơ sở giết 

mổ động vật. 

- Tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Y tế: Căn cứ chức năng nhiệm vụ phối hợp với 

các đơn vị có liên quan triển khai một số nội dung sau: 

+ Xây dựng kế hoạch truyền thông bảo đảm ATTP và kế hoạch giám sát 

NĐTP và các bệnh truyền qua thực phẩm quý III và quý IV năm 2020 để mọi 

người dân, người sản xuất, kinh doanh nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo 

đảm ATTP.  

+ Tăng cường công tác giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm, kiểm tra 

công tác ATTP trên địa bàn (tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, vận 

chuyển thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện; phối hợp tổ chức kiểm tra 

liên ngành về ATTP trong các đợt cao điểm) kịp thời chấn chỉnh và kiên quyết xử 

lý nghiêm các cơ sở có hành vi vi phạm pháp luật về ATTP. 

+ Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ làm công tác ATTP từ 

huyện tới xã; cho chủ các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, 

dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố. 

+ Hướng dẫn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật và quy phạm kỹ 

thuật về ATTP cho tuyến xã. 

+ Tổ chức điều tra đánh giá kiến thức, thực hành ATTP các nhóm đối tượng 

là lãnh đạo, quản lý, người sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng.  

+ Điều tra, thống kê cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. 
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 + Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và đề ra phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2021. 

+ Điều tra vụ ngộ độc thực phẩm (nếu có). 

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã tiếp tục nâng cao trách nhiệm quản lý 

ATTP trên địa bàn; thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên trong lĩnh 

vực ATTP; kiểm soát chặt chẽ các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ; cơ 

sở kinh doanh thức ăn đường phố, dịch vụ nấu ăn lưu động trên địa bàn. 

 Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm 6 

tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của Ban chỉ đạo 

liên ngành an toàn thực phẩm huyện Ia H’Drai./. 

Nơi nhận:  
- Sở Y tế (b/c);  

- CT, PCT UBND huyện; 

- VP HU-HĐND-UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐLN ATTP huyện; 

- Lưu: VT, TT. BCĐLNATTP. 

  

 

TM. BAN CHỈ ĐẠO LN ATTP HUYỆN 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Pờ Ly Hảo 
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