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ỦY BAN NHÂN DÂN                                CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     XÃ NGHĨA HÕA                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:      /BC-UBND                                         Nghĩa Hòa, ngày    tháng    năm 2020 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác quản lý nhà nƣớc về an toàn thực phẩm năm 2020 

và phƣơng hƣớng nhiệm vụ  năm 2021 

  

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ: 914 

- Ký cam kết an toàn thực phẩm: 892 

- Ký cam kết cơ sở trồng trọt và chăn nuôi: 22 

2. Cơ sở rang xay cà phê: 02 

3. Bán hàng tạp hóa: 08 

4. Bếp ăn tập thể: 02 

5. Cơ sở dịch vụ ăn uống: 05 

6. Thức ăn đường phố: 03 

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO 

Ủy ban nhân dân xã thành lập ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm đồng 

chí Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban, phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã làm phó 

ban, công chức Văn hóa – Xã hội làm ủy viên trực. 

Đầu năm 2020 ban chỉ đạo tham mưu cho ủy ban nhân dân xã kế hoạch  Triển 

khai công tác đảm bảo  an toàn thực phẩm trên địa bàn  xã Nghĩa Hòa năm 2020. Kế 

hoạch Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trong tháng hành động vì an toàn thực 

phẩm năm 2020. 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

Trong tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm ban chỉ đạo phối hợp với 

mặt trận và ban ngành, đoàn thể thường xuyên tuyên truyền kiến thức an toàn thực 

phẩm cho các hội viên và nhân dân trong xã. Làm 07 khẩu hiệu tuyên truyền an toàn 

thực phẩm treo tại các thôn, làng, tiếp sóng đài truyền thanh huyện và đài truyền 

thanh xã tuyên truyền về an toàn thực phẩm được 4 bài. 

Ban chỉ đạo tiến hành kiểm tra các cơ sở buôn bán tạp hóa và hướng dẫn các cơ 

sở hoạt động theo các văn bản của pháp luật. 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ƣu điểm 

 - Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP của xã đã chú trọng xây dựng kế hoạch hoạt 

động, kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị, tăng cường công tác tuyên truyền giáo 

dục, các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm phù hợp với tình hình của xã 
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- Công tác tuyên truyền ATTP được thực hiện thường xuyên trên hệ thống phát 

thanh xã nên cộng đồng đã tích cực phối hợp và chuyển biến hơn trong việc bảo đảm 

an toàn thực phẩm. 

-  Các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể  

tương đối nghiêm túc chấp hành tốt các quy định về an toàn thực phẩm. 

2. Tồn tại 

- Công tác kiểm tra của tổ kiểm tra liên ngành của xã các thành viên điều  kiêm 

nhiệm nên số cơ sở kiểm tra còn ít.  

- Công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm 

chấp hành tốt các quy định về an toàn thực phẩm chưa được thực hiện thường xuyên 

liên tục nên chưa thay đổi được nhiều nhận thức và hành vi của các cơ sở kinh doanh. 

3. Kiến nghị 

Phòng kinh tế- hạ tầng thường xuyên hướng dẫn ban chỉ đạo cấp xã về công tác 

Quản lý nhà nước về ATTP. 

V. CHƢƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC 

VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM  NĂM  2021 

1. Các hoạt động 

- Tăng cường năng lực quản lý nhà nước về công tác bảo đảm an toàn thực 

phẩm. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền - giáo dục: 

+ Tuyên truyền, vận động nhân dân biết lựa chọn thực phẩm an toàn, có lợi cho 

sức khoẻ và cảnh giác trước những thực phẩm được khuyến cáo vi phạm về chất 

lượng. 

+ Tăng cường công tác phổ biến pháp luật liên quan về an toàn thực phẩm đến 

3 nhóm đối tượng: nhà quản lý, người sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng. 

- Tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh an toàn thực phẩm. 

2. Các giải pháp thực hiện 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về an toàn thực phẩm đối với các 

cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm, cán bộ, hội viên các đoàn thể và 

người tiêu dùng. 

- Tăng cường các hoạt động của tổ kiểm tra liên ngành, thường xuyên tổ chức 

kiểm tra định kỳ và đột xuất. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hộ kinh doanh đi làm giấy Giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; tổ chức hậu kiểm các cơ sở đã được cấp 

Giấy và chú trọng các cơ sở không thuộc diện phải cấp Giấy. 

- Yêu cầu các bếp ăn tập thể trường mầm non và mầm non tư thục  thực hiện tốt 

các quy định về an toàn thực phẩm. 
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- Đề nghị UBMTTQVN và các đoàn thể  của xã tiếp tục tuyên truyền cho đoàn 

viên, hội viên tham gia thực hiện tốt việc đảm bảo an toàn thực phẩm vì sức khỏe 

cộng đồng. 

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm  

năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Ủy ban nhân dân xã Nghĩa 

Hòa./. 

 

Nơi nhận:                                                                   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- VP HĐND-UBND huyện;                                                                   KT.CHỦ TỊCH 

- Phòng KT-HT;                                                                                    PHÓ CHỦ TỊCH 

- BCĐ LN ATTP xã;  

- Lưu: VT. 

                                                                 

                                                                                                                                                                       

 

                                                                                               Lê Trung Vinh 
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