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BÁO CÁO 

Tình hình, kết quả thực hiện công tác quản lý,  

bảo đảm an toàn thực phẩm trong năm 2022 

Kính gửi: Sở Y tế Bắc Kạn 

Thực hiện Công văn số 3959/SYT-QLATVSTP ngày 21/11/2022 của Sở Y 

tế tỉnh Bắc Kạn về việc phối hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác 

quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm trong năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố 

Bắc Kạn báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022 

1. Công tác quản lý, chỉ đạo 

Công tác chỉ đạo về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn 

thực phẩm (ATTP) trong tình hình mới đã được UBND thành phố tổ chức triển 

khai lồng ghép trong các đợt cao điểm về ATTP trong năm 2022, đồng thời giao 

nhiệm vụ  cho các phòng, ban chuyên môn chủ động tham mưu thực hiện nâng 

cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm, nâng cao trách 

nhiệm chính quyền cấp thành phố, cấp xã trong quản lý nhà nước về an toàn thực 

phẩm; tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực 

phẩm trên địa bàn theo quy định; thường xuyên nắm chắc tình hình các cơ sở 

thực phẩm trên địa bàn để phục vụ công tác quản lý, đặc biệt là truy xuất nguồn 

gốc thực phẩm. Bố trí đủ kinh phí, nguồn lực cho công tác quản lý an toàn thực 

phẩm trên địa bàn quản lý. Trong năm 2022 đã ban hành các văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn và đôn đốc thực hiện công tác quản lý chất lượng ATTP trên địa bàn 

thành phố, cụ thể: 

+ Công văn số 106/UBND-KT, ngày 21/01/2022 về việc cung cấp nội dung 

tuyên truyền quản lý chất lượng an toàn thực phẩm tháng 1,2; 

+ Kế hoạch số 17/KH-UBND, ngày 27/01/2022 bảo đảm an toàn thực phẩm 

lĩnh vực công thương và Nông nghiệp; 

+ Kế hoạch số 19/KH-BCĐ ngày 09/02/2022 của Ban Chỉ đạo liên ngành về 

ATTP, kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm trên địa bàn 

thành phố Bắc Kạn năm 2022; 

+ Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 của UBND thành phố về 

việc kiện toàn BCĐ liên ngành về An toàn thực phẩm thành phố Bắc Kạn do Ông 
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Dương Hữu Bường, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố làm 

Trưởng Ban chỉ đạo; 

  + Công văn số 161/UBND-KT ngày 11/2/2022 về việc triển khai văn bản hợp 

nhất Nghị định của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính an toàn thực phẩm;  

+ Kế hoạch số 68/KH-BCĐ ngày 31/3/2022 của Ban Chỉ đạo liên ngành về 

ATTP, kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” trên địa bàn 

thành phố Bắc Kạn năm 2022; 

+ Kế hoạch số 79/KH-BCĐ ngày 13/4/2022 của Ban Chỉ đạo liên ngành về 

ATTP, kế hoạch công tác kiểm tra liên ngành trong “Tháng hành động vì an toàn 

thực phẩm” trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2022; 

+ Quyết định số 845/QĐ-BCĐ ngày 05/5/2022 của Ban Chỉ đạo liên ngành 

về an toàn thực phẩm thành phố ban hành quy chế hoạt động của BCĐ liên ngành 

về ATTP thành phố Bắc Kạn; 

+ Công văn số 1694/UBND-KT ngày 31/8/2022 về việc tăng cường ghi 

nhãn và quảng cáo sản phẩm thực phẩm thông thường do ngành nông nghiệp 

quản lý; 

2. Kết quả thực hiện các nội dung hoạt động trong năm 2022 

2.1. Kết quả thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin 

trong lĩnh vực bảo đảm an toàn thực phẩm:   

- UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các 

thủ tục hành chính theo quy định các chương trình, kế hoạch cải cách hành chính 

về an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý; xây dựng lộ trình thực hiện 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và công bố, công khai các quy 

trình, thủ tục hành chính trong đó có lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền 

quản lý được thực hiện đảm bảo đúng thời hạn, công khai theo quy định. 

- Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính: UBND thành phố đã niêm yết các 

TTHC về ATTP đối với lĩnh vực Y tế và lĩnh vực nông lâm nghiệp theo đúng quy 

định, kết quả thực hiện: 

+ Lĩnh vực Y tế tiếp nhận và giải quyết trước hạn 35 hồ sơ của cá nhân theo 

đúng thời hạn quy định. 

+ Lĩnh vực nông lâm nghiệp tiếp nhận và giải quyết trước hạn 04 hồ sơ cho 

4 tổ chức, cá nhân theo đúng thời hạn quy định. 

2.2. Kết quả thực hiện công tác thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm; 

biểu dương các điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn; 

công khai tổ chức, cá nhân vi phạm an toàn thực phẩm bị xử lý theo quy định: 

- Đẩy mạnh các tin bài về an toàn thực phẩm trên các báo, đài về chủ trương, 

chính sách pháp luật và những kiến thức cần thiết về đảm bảo ATTP trong quá 

trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm; quảng bá về các cơ sở kinh doanh, sản xuất 

thực phẩm an toàn, giới thiệu đến người dân địa chỉ cung cấp thực phẩm đã được 

cơ quan có thẩm quyền xác nhận. 
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- Thường xuyên phối hợp với các tổ chức thành viên, các đoàn thể, cơ quan 

chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và phổ biến kiến thức về 

ATTP, nhất là các chủ trương, chính sách và Luật ATTP nhằm nâng cao nhận thức, 

ý thức trách nhiệm vì cộng đồng của từng cá nhân, từng tổ chức doanh nghiệp để 

đảm bảo an toàn thực phẩm nhất là trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

- Ngành Y tế đã phối hợp với các cơ quan, ngành thành viên tuyên truyền, 

đưa các nội dung về quản lý nhà nước về ATTP trong các hội nghị lãnh đạo chủ 

chốt, lồng ghép hội nghị giao ban các ban, ngành, đoàn thể thành phố và nhân 

dân, đặc biệt là các chủ cơ sở thực phẩm tại các đợt kiểm tra liên ngành. Cụ thể: 

+ Truyền thông lồng ghép trực tiếp được 19 buổi/1.454 lượt người nghe 

+ Nói chuyện trực tiếp được 8 buổi/220 lượt người nghe 

+ Phát trên hệ thống loa đài và truyền hình được 148 lượt 

+ Treo băng rôn tuyên truyền về ATVSTP ở nơi công cộng: Được 23 cái 

+ Cấp phát đĩa DCD để tuyên truyền trên hệ thống loa đài tại TP và UBND 

xã/phường: Được 01 cái/đơn vị.  

- Phòng Kinh tế thành phố phối hợp vợi Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

truyền thông triển khai thực hiện công tác tuyên truyền đảm bảo ATTP trước, 

trong, sau tết nguyên đán, lễ hội xuân năm 2022; đăng 22 tin bài với các nội dung 

tuyên truyền, phổ biến về ATTP trên sóng truyền hình và 7 buổi phát trên hệ 

thống loa truyền thanh thành phố; tuyên truyền cổ động trực quan với 8 băng rôn, 

khấu hiệu tại các khu dân cư tập trung. 

- Phòng Giáo dục & Đào tạo: Chỉ đạo các trường học có bếp ăn bán trú, tổ 

chức truyền thông giáo dục về ATTP tại các trường học cho các đối tượng là cán 

bộ quản lý, nhân viên y tế trường học phụ trách bếp ăn bán trú; 

Thông qua các hoạt động tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức của 

người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng trên toàn địa bàn thành phố, tạo dư 

luận tốt trong xã hội. 

- Tổ chức, cá nhân vi phạm an toàn thực phẩm bị xử lý theo quy định: Tổ 

chức kiểm tra an toàn thực phẩm nhân dịp Tết trung thu năm 2022 đã lập biên 

bản và xử phạt 02 cơ sở vi phạm với số tiền 2,3 triệu đồng đối với hành vi kinh 

doanh hàng quá hạn sử dụng, hàng bị mốc, không niêm yết giá các sản phẩm 

đang kinh doanh theo quy định…đồng thời, yêu cầu tiêu hủy tại chỗ các sản 

phẩm quá hạn sử dụng, giá trị hàng hóa tiêu hủy 4.035.000đ. 

Kết quả kiểm tra như sau: 

Lĩnh vực Y tế: Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra đối với 275 lượt 

cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố và bếp ăn tập thể. Kết quả: 

239 cơ sở đạt VSATTP, Đoàn liên ngành đã tiến hành lập biên bản và nhắc nhở 

36 cơ sở chưa đạt VSATTP. 
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Lĩnh vực Nông nghiệp và Công thương 

- Phối hợp tham gia 03 đoàn kiểm tra liên ngành và chuyên ngành kiểm tra 

được 71 cơ sở (gồm 01 cơ sở sản xuất giò chả; 68 cơ sở kinh doanh nhà hàng; 02 

cơ sở kinh doanh vật tư cây giống, vật tư nông nghiệp). Kết quả kiểm tra có 53 cơ 

sở chấp hành tốt các quy định trong sản xuất, kinh doanh và nhắc nhở 18 cơ sở, 

không xử phạt. 

- Chủ trì tổ chức kiểm tra an toàn thực phẩm nhân dịp Tết trung thu năm 

2022, kiểm tra 32 cơ sở sản xuất, kinh doanh tại 7/8 xã, phường. Kết quả: 05/05 

cơ sở sản xuất, chế biến được kiểm tra đạt yêu cầu; lấy 07 mẫu bánh để xét 

nghiệm, test nhanh cho kết quả âm tính với phẩm màu, chất tẩy trắng, độ ôi khét 

trên bánh dẻo và bánh nướng 25/27 cơ sở kinh doanh đạt yêu cầu, 02 cơ sở không 

đạt yêu cầu do còn có sản phẩm đã quá hạn sử dụng, hàng bày bán bị mốc như: 

Bánh nướng, bơ, sữa tươi, bánh sữa, bánh trứng,... yêu cầu chủ cơ sở tiêu hủy các 

sản phẩm quá hạn sử dụng theo quy định. Đã lập biên bản và xử phạt 02 cơ sở vi 

phạm với số tiền 2,3 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng quá hạn sử dụng, 

hàng bị mốc, không niêm yết giá các sản phẩm đang kinh doanh theo quy 

định…đồng thời, yêu cầu tiêu hủy tại chỗ các sản phẩm quá hạn sử dụng, giá trị 

hàng hóa tiêu hủy 4.035.000đ. 

2.3. Kết quả thực hiện các Chương trình phối hợp của Chính phủ với Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong tuyên truyền, vận động và 

giám sát công tác an toàn thực phẩm ở Trung ương và địa phương trong phạm 

vi, thẩm quyền quản lý. 

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm 

đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc nâng cao nhận thức và kiến thức cho 

các tổ chức, cá nhân trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; trong năm 

2022, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã phối 

hợp chỉ đạo các đơn vị liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các xã, 

phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật An toàn thực 

phẩm và các văn bản có liên quan bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, qua 

đó đã tạo chuyển biến nhận thức căn bản trong nhân dân. 

2.4. Kết quả triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, 

chỉ đạo điều hành đơn vị, xử lý công việc, báo cáo; kiện toàn tổ chức bộ máy các 

đơn vị quản lý an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý; kết quả phân bổ nguồn 

lực để đáp ứng yêu cầu, mục tiêu công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2022. 

Đơn vị đã thực hiện triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt 

động quản lý, điều hành, ứng dụng triển khai xuyên suốt và thống nhất giữa các 

cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn góp phần đơn giản hóa thủ tục hành 

chính, tiết kiệm chi phí cho các hoạt động. 

3. Nhận xét, đánh giá 

3.1. Đánh giá chung 

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp; 

sự tham gia vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể; vì vậy công tác đảm bảo chất 
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lượng VSATTP tại thành phố Bắc Kạn đã được triển khai đồng bộ có hiệu quả, 

cụ thể công tác thông tin, tuyên truyền được quan tâm, thực hiện có hiệu quả, ý 

thức trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm cũng như 

người tiêu dùng ngày càng được nâng cao; đại đa số các cơ sở thực phẩm đã có ý 

thức chấp hành các quy định về ATTP và thái độ hợp tác với đoàn kiểm tra.  

Đoàn kiểm tra liên ngành đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn (về phương 

tiện, kinh phí, nhân lực, bố trí sắp xếp thời gian …) để thực hiện nhiệm vụ. Trong 

quá trình kiểm tra thực hiện tốt công tác tuyên truyền. 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng: Cấp ủy 

đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các hoạt động về an toàn thực phẩm của đơn 

vị; coi công tác đảm bảo an toàn thực phẩm là một trong những nhiệm vụ trọng 

tâm, chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm và thường xuyên kiểm tra, 

giám sát quá trình triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm; 

- Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của nhà nước về ATTP: Được sự 

quan tâm, chỉ đạo của UBND tỉnh và sự hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ của Sở, 

ban, ngành chuyên môn, đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ của 

các cơ quan chuyên môn về quản lý chất lượng VSATTP, cụ thể:  

+ Thực hiện tốt công tác tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc các 

đơn vị thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố.  

+ Phối hợp tổ chức công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn các cơ sở 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nông lâm thủy sản thực hiện tốt công tác vệ sinh 

an toàn thực phẩm, đến nay cơ bản các hộ sản xuất, kinh doanh đã nắm bắt được 

các điều kiện trong kinh doanh, sản xuất thực phẩm nông, lâm thủy sản.  

+ Tổ chức kiểm tra thường xuyên và kiểm tra đột xuất để kịp thời nhắc nhở và 

xử lý những tồn tại hạn chế trong sản xuất và chế biến, sản xuất và kinh doanh. 

+ Một số các tổ chức, cá nhân trên địa bàn đã triển khai có hiệu quả các mô 

hình canh tác công nghệ cao, mô hình sản xuất sản phẩm nông lâm thủy sản đảm 

bảo chất lượng ATTP, làm tiền đề cho phát triển nông nghiệp sạch, an toàn trên 

địa bàn thành phố, nâng cao chất lượng nông sản, giảm dư lượng thuốc bảo vệ 

thực vật, bảo vệ môi trường sinh thái và sức khỏe người dân. Thực hiện quản lý 

ATTP theo chuỗi, gắn kết với các doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm đưa sản 

phẩm an toàn đến tay người tiêu dùng. 

- Công tác kiện toàn, nâng cao năng lực của bộ máy quản lý nhà nước về 

ATTP:  

+ Các phòng chuyên môn đã bố trí công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ 

quản lý nhà nước về ATTP lĩnh vực Y tế, Công thương và Nông nghiệp. 

+ Về trang thiết bị đầu tư cho hoạt động kiểm tra giám sát: Được cơ quan 

chuyên môn cấp trên cũng cấp đầy đủ các bộ dụng cụ test nhanh về an toàn thực 

phẩm hàng năm. 
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+ Về đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra: Năm 

2022 BCĐ và thành viên đội kiểm tra liên ngành chưa được tham gia các lớp tập 

huấn về VSATTP. 

3.2. Tồn tại, hạn chế: 

- Cấp ủy đảng, chính quyền các xã, phường tuy đã có sự quan tâm lãnh đạo 

chỉ đạo nhưng một số đơn vị chưa thường xuyên, liên tục, chưa đi sâu đi sát và 

chưa có sự đầu tư về kinh phí cho công tác này. 

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn còn nhỏ 

lẻ, việc sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm thực phẩm còn thô sơ, một số cơ 

sở kiểm tra lần đầu chưa nắm được các quy định của pháp luật, đồng thời chưa 

nhận thức rõ được tầm quan trọng trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ 

sinh môi trường dẫn đến việc kiểm tra và xử lý vi phạm gặp nhiều khó khăn. 

- Công chức phụ trách lĩnh vực VSATTP chưa có chuyên môn sâu, kiêm 

nhiệm nhiều nhiệm vụ nên việc triển khai, tổ chức kiếm tra, giám sát các cơ sở 

sản xuất kinh doanh chưa được thường xuyên, công tác báo cáo hàng tháng, định 

kỳ đôi khi chưa đảm bảo…  

- Việc thực hiện ký cam kết theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 

31/10/2018 chưa được thường xuyên. 

- Việc quản lý chất lượng thực phẩm thuộc các mặt hàng nông, thủy sản hiện 

nay còn rất hạn chế, chưa kiểm soát thường xuyên được dư lượng thuốc bảo vệ 

thực vật, hóa chất, kháng sinh… trong rau, quả và thịt gia súc, gia cầm, thủy sản. 

- Trong năm 2022, trên địa bàn thành phố xảy ra 01 vụ ngộ độc thực phẩm 

với 08 người mắc và đi viện điều trị, không có ca tử vong; nguyên nhân ngộ độc 

do ăn phải độc tố tự nhiên. 

3.3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế  

* Nguyên nhân chủ quan 

Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền, cán bộ, lãnh đạo quản lý về vai 

trò của ATTP chưa đầy đủ; lực lượng thực thi các nhiệm vụ quản lý nhà nước 

chưa được nâng cao về năng lực tham mưu, kiểm tra, giám sát; nhận thức, ý thức 

trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng về công tác đảm 

bảo ATTP có mặt còn hạn chế. 

Mặc dù đã được quan tâm nhưng việc đầu tư, bố trí kinh phí cho công tác 

quản lý ATTP còn rất thấp. 

Lực lượng cán bộ quản lý ATTP còn thiếu về số lượng và yếu về chuyên môn 

(chủ yếu là kiêm nhiệm - vẫn phải thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác). 

* Nguyên nhân khách quan 

An toàn thực phẩm là lĩnh vực cần có sự tham gia và phối hợp của toàn xã 

hội, rủi ro do sử dụng thực phẩm là rất khó tránh. Hiện chưa có hệ thống quản lý, 

giám sát, hệ thống pháp luật đồng bộ... Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh 

thực phẩm chủ yếu là nhỏ lẻ, quy mô hộ gia đình, sản xuất theo mùa vụ nên việc đầu 
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tư trang thiết bị, nhà xưởng còn hạn chế. Trong nhân dân còn tồn tại nhiều tập quán 

sử dụng thực phẩm không bảo đảm như: Ăn tiết canh, ăn gỏi cá hoặc trồng lẫn cây 

có độc tố trong vườn... Những hành vi này không thể dùng biện pháp hành chính để 

thay đổi thói quen mà phải vận động, tuyên truyền đến đông đảo nhân dân. 

Một bộ phận người dân đời sống kinh tế còn thấp… không có điều kiện kinh 

tế để mua và sử dụng thực phẩm chất lượng cao, phải chấp nhận sử dụng thực 

phẩm trôi nổi, giá rẻ mặc dù biết nguy cơ ngộ độc thực phẩm có thể xảy ra.  

Tình trạng ô nhiễm môi trường, lạm dụng thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật 

... vẫn còn diễn ra do đó ô nhiễm trực tiếp đến thực phẩm.  

3.4. Khó khăn 

Mặc dù đã được các ngành, các cấp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, 

nhiều mô hình được áp dụng, song công tác ATVSTP trên địa bàn thành phố vẫn 

còn có những khó khăn đó là: 

- Một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đảm bảo chất lượng, ATTP 

chưa thực sự hiệu quả do thủ tục để được hưởng chính sách hỗ trợ còn khó khăn, 

phức tạp. 

- Chưa xử lý dứt điểm chất cấm trong chăn nuôi, tồn dư thuốc bảo vệ thực 

vật, hóa chất kháng sinh trong rau, quả, chè, thịt, thủy sản còn chậm, chưa đáp 

ứng yêu cầu của nhân dân. 

- Lực lượng cán bộ quản lý nhà nước về ATTP còn thiếu về số lượng và hạn 

chế về chuyên môn, đặc biệt các cán bộ tuyến cơ sở không có chuyên môn sâu về 

ATTP dẫn đến việc hiểu và áp dụng văn bản không đúng. Công tác phối hợp giữa 

các cơ quan quản lý nhà nước về ATTP, nhất là tuyến cơ sở còn hạn chế dẫn đến 

nhiều vụ việc các cơ quan xử lý khác nhau và không có sự phối hợp trao đổi 

thông tin ảnh hưởng đến doanh nghiệp. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023 

Tiếp tục tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo, tăng cường quản lý các cơ sở thực phẩm ngày càng chặt chẽ hơn 

theo sự phân công chuyên sâu của mỗi ngành; tiếp tục thực hiện công tác tuyên 

truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức và pháp luật về an toàn thực phẩm. Định 

hướng thay đổi hành vi và các biện pháp thực hành hành vi bảo đảm ATTP của 

cả cơ sở sản xuất, kinh doanh và nhân dân, phù hợp với từng nhóm đối tượng, tạo 

sự chuyển biến căn bản trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng đảm bảo chất lượng 

VSATTP. Tăng cường phổ biến quyền lợi của người tiêu dùng, nghĩa vụ của 

người sản xuất, kinh doanh trong việc thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn 

thực phẩm, đấu tranh mạnh mẽ với các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực 

phẩm. Huy động các nguồn lực tham gia cho các hoạt động VSATTP; tập trung 

cao điểm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”. 

Bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ có năng lực làm công tác an toàn thực phẩm từ 

thành phố đến các xã, phường; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức 

chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác ATTP ở các cấp. 

https://tieuluan.info/1-rau-tin-o.html
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Huy động sự tham gia về nguồn lực của các tổ chức xã hội, các tổ chức 

đoàn thể, doanh nghiệp, nhân dân... trong việc bảo đảm chất lượng vệ sinh an 

toàn thực phẩm. 

Thường xuyên rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành VSATTP các cấp, bố 

trí cán bộ chuyên trách an toàn thực phẩm tuyến xã, phường, người quản lý an toàn 

thực phẩm, cơ sở sản xuất kinh doanh theo từng lĩnh vực về an toàn thực phẩm. 

Đẩy mạnh hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông trong các đợt cao 

điểm phổ biến Luật ATTP, các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP tới chính 

quyền các cấp, các nhà quản lý, cán bộ làm công tác chuyên môn, người tiêu 

dùng và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.  

Tăng cường hoạt động thanh, kiểm tra việc chấp hành các quy định về 

ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Để công tác thi hành Luật ATTP và các văn bản triển khai được đồng bộ, 

thống nhất, trong thời gian tới đề xuất nhiệm vụ, cụ thể:  

Thực hiện tốt công tác phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền; lồng ghép phổ biến tới 

quần chúng nhân dân về Luật An toàn thực phẩm từ đó đã từng bước làm thay 

đổi nhận thức của người dân về vệ sinh an toàn thực phẩm. Các cơ quan liên quan 

đa dạng hoá các hình thức tổ chức tuyên truyền, cụ thể như: Mở các lớp tập huấn, 

tổ chức tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, xe lưu động, treo băng rôn, khẩu hiệu…  

Đề nghị có giải pháp, chế tài mạnh mẽ hơn nhằm ngăn chặn, xử lý dứt điểm 

việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi và lạm dụng kháng sinh trong nuôi trồng 

thủy sản, sử dụng phụ gia thực phẩm ngoài danh mục cho phép; giảm thiểu rõ rệt 

các vi phạm về tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, kháng sinh, chất bảo quản, phụ gia 

trong các sản phẩm thực phẩm, tạo niềm tin cho người tiêu dùng. 

Trên đây là báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác quản lý, bảo đảm 

an toàn thực phẩm trong năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn./. 
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