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BÁO CÁO
KẾT QUẢ KIỂM TRA LIÊN NGÀNH THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ ATVSTP NĂM 2019

1/ Mục tiêu :
- Nâng cao nhận thức và ý thức của ngƣời dân về VSATTP.
- Phòng chống ngộ độc thực phẩm.
- Hƣớng dẫn , phát hiện và xử lý kịp thời những trƣờng hợp vi phạm VSATTP.
2/ Giải pháp :
- Hƣớng dẫn, chỉ đạo các Đoàn liên ngành VSATTP xã, phƣờng tiến hành
kiểm tra trên địa bàn theo kế hoạch .
- Tổ chức kiểm tra liên ngành thị xã về VSATTP tại một số xã , phƣờng trọng
điểm .
III. Nội dung :
Kiểm tra việc triển khai “ Tháng hành động vì vệ sinh an toàn thực phẩm ” năm
2019 của các xã, phƣờng . Đánh giá tổ chức hoạt động của BCĐ, kế hoạch hoạt động
và tổ chức triển khai tháng hành động năm 2019, đánh giá thực trạng và các tồn tại
VSATTP tại địa phƣơng.
Kiểm tra các cơ sở kinh doanh, chế biến, sản xuất thực phẩm, các cơ sở kinh
doanh dịch vụ ăn uống giải khát, cơ sở sản xuất nƣớc đá, nƣớc uống đóng chai, kinh
doanh rƣợu, rau, thịt, thủy sản tƣơi sống, các bếp ăn tập thể, các điểm giết mổ gia
súc, gia cầm tập trung đặc biệt các vấn đề về phụ gia đƣa vào sản xuất, vệ sinh cơ sở,
vệ sinh cá nhân, vệ sinh dụng cụ, các giấy tờ hành chính, giấy khám sức khỏe định kỳ,
giấy xác nhận tập huấn kiến thức VSATTP, giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP
của các cơ sở, cá nhân kinh doanh, chế biến, sản xuất thực phẩm trên địa bàn các xã,
phƣờng.
3/ Kết quả :
Đoàn kiểm tra liên ngành VSATTP thị xã đã kiểm tra các cơ sở chế biến thực
phẩm, cơ sở giết mổ, kinh doanh, chế biến thịt gia súc, gia cầm, các cơ sở kinh doanh
ăn uống giải khát, thức ăn đƣờng phố, các cơ sở sản xuất nƣớc đá, nƣớc đóng chai,
các bếp ăn tập thể trên địa bàn 4 xã, phƣờng từ ngày 07/ 05 /2019 đến ngày 10/05
/2019 với kết quả đạt nhƣ sau :
Đoàn đã kiểm tra 36 cơ sở, 04 chợ với các ngành nghề: sản xuất, chế biến: 12 ,
ăn uống giải khát: 18, kinh doanh thực phẩm, bếp ăn tập thể: 06.
* Thử mẫu chén dĩa: 10 mẫu, có 04 mẫu không đạt, chiếm tỷ lệ 25%;
* Tiêu hủy thực phẩm hết hạn sử dụng: 4 kg bánh kẹo các loại.

Trong quá trình kiểm tra Đoàn đã hƣớng dẫn các cơ sở , cá nhân kinh doanh,
chế biến thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống giải khát và thức ăn đƣờng phố ký
cam kết bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.
Qua kiểm tra Đoàn nhận thấy các cơ sở kinh doanh thực phẩm đã cơ bản thực
hiện đúng về vệ sinh thực phẩm , đã tham gia tập huấn VSATTP, có giấy phép kinh
doanh, có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng hóa đa số
đều có nhãn mác, có nguồn gốc, ngày sản xuất, còn hạn sử dụng. Có niêm yết giá.
Các cơ sở cũng đã chú trọng công tác vệ sinh môi trƣờng cơ sở, vệ sinh dụng cụ chế
biến, vệ sinh cá nhân. Các cơ sở kinh doanh chế biến chả không sử dụng hàn the vào
chế biến, các cơ sở kinh doanh, bên cạnh đó vẫn còn một số cơ sở vi phạm: nhƣ chƣa
khám sức khỏe cho ngƣời trực tiếp chế biến, kinh doanh, dụng cụ chế biến, dụng cụ
phục vụ ăn uống chƣa thật sự đảm bảo vệ sinh, có một số nƣớc ngọt, bánh kẹo hết hạn
sử dụng, các điểm kinh doanh tại khu vực trƣờng học đa số không bảo đảm về xuất sứ
thực phẩm và nhãn mác, hạn sử dụng.
Qua quá trình kiểm tra Đoàn đã hƣớng dẫn các cơ sở kinh doanh buôn bán, sản
xuất, chế biến thực phẩm, dịch vụ ăn uống giải khát ký cam kết đảm bảo vệ sinh an
toàn thực phẩm, hoàn thành các hồ sơ, thủ tục liên quan nhƣ: nhƣ giấy chứng nhận cơ
sở đủ điều kiện VSATTP, giấy xác nhận đã tập huấn kiến thức VSATTP, giấy khám
sức khỏe, giấy phép kinh doanh, lƣu ý hàng hóa có đầy đủ nhãn mác, có nguồn gốc
xuất xứ, có ngày sản xuất, hạn sử dụng, lƣu ý các mặt hàng cận hạn và phải niêm yết
giá cả đồng thời thực hiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh dụng cụ chế biến, vệ sinh môi
trƣờng tại các điểm kinh doanh, sản xuất thực phẩm và môi trƣờng xung quanh, đặc
biệt không đƣa các phụ gia độc hại và các thực phẩm không rõ nguồn gốc vào chế
biến, sản xuất thực phẩm, các bếp ăn tập thể tuân thủ qui tắc về vệ sinh an toàn thực
phẩm nhƣ đảm bảo vệ sinh, thực hiện quy trình lƣu mẫu thực phẩm, có sổ sách theo
dõi nhập thực phẩm và chế biến hàng ngày. Các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm phải
tuân thủ qui tắc giết mổ vệ sinh tiêu độc khử trùng, thực hiện đúng luật An toàn thực
phẩm, phòng tránh ngộ độc thực phẩm nhất là trong mùa hè nắng nóng, góp phần bảo
vệ sức khỏe cho ngƣời dân.
4/ Nhận xét :
Các địa phƣơng đã triển khai thực hiện Kế hoạch số 632/KH- BCĐLNVSATTP
ngày 28/03/2019 của Ban chỉ đạo Liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm thị xã Hƣơng
Trà về việc triển khai “ Tyhangs hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019.
Đa số UBND và Trạm Y tế các xã, phƣờng đã phối hợp tốt với Đoàn liên ngành
của thị xã để kiểm tra các cơ sở trên địa bàn.
Các ban ngành đã cử cán bộ tham gia kiểm tra góp phần làm tăng hiệu quả của
công tác kiểm tra nhƣ, Phòng Y tế, TTYT, Phòng Kinh tế, Đội Quản lý thị trƣờng số
4, Công an thị xã, Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp thị xã .
Các xã, phƣờng đãtiến hành kiểm tra thực tế và đã làm tốt khâu tuyên truyền
vận động nhân dân thực hiện VSATTP khá tốt. Đã phối hợp với Trung tâm y tế thị xã
mở lớp tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, khám sức khỏe cho các chủ cơ
sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn xã, phƣờng.

Tình hình các cơ sở đƣợc kiểm tra:
Tại các quầy tạp hoá : hàng hoá xắp xếp gọn gàng, có giá kệ kê cao, đa số đều
có nhãn mác, ngày sản xuất, hạn sử dụng.
Tình hình vệ sinh ở các cơ sở ăn uống giải khát, thức ăn đƣờng phố ở các xã,
phƣờng đã có nhiều tiến bộ tuy nhiên có một số cơ sở vi phạm vệ sinh ngoại cảnh
chƣa sạch sẽ, vệ sinh cá nhân, vệ sinh dụng cụ chƣa đạt.Tại các cơ sở sản xuất nƣớc
đá: một số cơ sở đảm bảo vệ sinh cơ sở, vệ sinh ngoại cảnh, tuy nhiên tình hình khử
khuẩn chƣa đảm bảo lƣợng chloramin B dƣ.
Tại các chợ : Tình hình vệ sinh, thu gom rác và xử lỷ rác đã đƣợc cải thiện. Thịt
có dấu kiểm soát giết mổ, các mặt hàng rau quả tƣơi không dập nát, bánh kẹo đều có
nhãn mác, còn hạn sử dụng, không buôn bán thực phẩm không rõ nguồn gốc…
Các bếp ăn tập thể: đảm bảo vệ sinh, thực hiện quy trình lƣu mẫu thực phẩm,
có sổ sách theo dõi nhập thực phẩm và chế biến hàng ngày.
5/ Đề nghị :
Ban chỉ đạo các xã, phƣờng tăng cƣờng chỉ đạo công tác đảm bảo VSATTP
nhƣ kiện toàn BCĐ VSATTP, tăng cƣờng công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao
nhận thức của ngƣời dân về VSATTP, Tăng cƣờng giám sát các lễ hội tập trung ăn
uống đông ngƣời.
Đoàn kiểm tra liên ngành các xã, phƣờng tiếp tục kiểm tra các cơ sở kinh
doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn xã, phƣờng.
UBND các xã, phƣờng xử lý nghiêm các trƣờng hợp vi phạm về VSATTP tại
các cơ sở trên địa bàn.
Nơi nhận :
- Sở Y tế;
- Chi cục VSATTP;
- VPUBND TX;
- UBND, Trạm Y tế xã, phƣờng;
- TV Đoàn liên ngành;
- Lƣu VT.
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