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BÁO CÁO
Kết quả kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm
trong dịp Tết Trung thu năm 2020
Thực hiện Công văn số 307/CV-ATTP ngày 31/8/2020 của Chi cục an toàn vệ
sinh thực phẩm tỉnh Điện Biên về việc đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ
độc thực phẩm Tết trung thu năm 2020;
Ban Chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Tuần Giáo báo cáo kết quả công
tác kiểm tra Liên ngành VSATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2020 như sau:
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO
Để đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết trung thu, Ban
chỉ đạo Liên ngành VSATTP đã ban hành Kế hoạch 129/KH-BCĐ ngày 04/9/2020
về việc kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2020;
Quyết định 1654/QĐ-BCĐ ngày 10/9/2020 của Ban Chỉ đạo Liên ngành VSATTP
huyện Tuần Giáo về việc thành lập đoàn kiểm tra Liên ngành vệ sinh an toàn thực
phẩm trong dịp Tết trung thu năm 2020.
II. KẾT QUẢ KIỂM TRA TẠI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN,
KINH DOANH THỰC PHẨM
1. Việc tổ chức các đoàn kiểm tra
Tổng số đoàn kiểm tra tuyến huyện: 20 đoàn
Trong đó:
- Số đoàn kiểm tra tuyến huyện: 01 đoàn
- Số đoàn kiểm tra tuyến xã: 19 đoàn
2. Kết quả kiểm tra
Bảng 1: Kết quả kiểm tra:
TT

Loại hình cơ sở
thực phẩm

Tổng số cơ
Số CS được
sở
thanh, kiểm tra

Số cơ sở
đạt

Tỷ lệ % đạt

1

Sản xuất

54

8

8

100

2

Thức ăn đường phố

43

3

3

100

3

Bếp ăn tập thể

53

10

10

100

2
4

Kinh doanh

392

287

287

100

5

Dịch vụ ăn uống

74

23

23

100

Tổng số (1 + 2 + 3)

616

331

331

100

Bảng 2: Tình hình vi phạm và xử lý vi phạm
Tổng hợp tình hình vi phạm

TT

Số
lượng

Tỷ lệ % so với số
được kiểm tra

331

100

1

Tổng số cơ sở được thanh tra, kiểm tra

2

Số cơ sở có vi phạm

0

0

3

Số cơ sở vi phạm bị xử lý

0

0

III. TỒN TẠI HẠN CHẾ
Một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm còn vi phạm một số quy định về
điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm như: mở rộng quy mô kinh doanh thực phẩm
công nghệ chưa hoàn thiện giấy tờ bổ sung; không có giấy khám sức khỏe cho nhân
viên (mới đi làm) hoặc giấy khám sức khỏe hết hạn sử dụng, vệ sinh thường xuyên
các mặt hàng hóa, chưa có kệ kê, bám bụi bẩn, chưa có khu vực để riêng các loại thực
phẩm và hàng hóa khác (cá khô, phân đạm, phân lân, gạo, giày dép, quần áo…)
IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Đề nghị UBND huyện tăng cường hỗ trợ nguồn kinh phí phục vụ công tác
kiểm tra Liên ngành VSATTP cho các cán bộ trực tiếp tham gia kiểm tra.
Đề nghị Chi cục VSATTP tỉnh hỗ trợ vật tư hóa chất, tranh tuyên truyền phục
vụ công tác kiểm tra VSATTP.
Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm
trong dịp Tết Trung thu 2020 của BCĐ an toàn vệ sinh thực phẩm huyện Tuần Giáo./.
Nơi nhận:
- Chi cục VSATTP tỉnh;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Phòng Y tế huyện, TTYT huyện;
- Các thành viên BCĐ;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT.
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