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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của  

Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước  
về an toàn thực phẩm năm 2019 

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; Văn bản 

số 11210/VPCP-KGVX ngày 09/12/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc báo 

cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về an toàn 

thực phẩm Quý IV và năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang báo cáo kết 

quả công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2019 như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO 

- Tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường trách nhiệm 

quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản 

chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về ATTP 
(1)

. 

- Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 04/KH- 

BCĐ ngày 20/12/2018, triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm 

trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân năm 2019; Kế hoạch số 

01/KH-BCĐ ngày 16/3/2019 triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 

2019; Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 22/8/2019 triển khai thanh tra, kiểm tra về an 

toàn thực phẩm trong dịp Tết trung thu năm 2019; Kế hoạch số 03/KH-BCĐ ngày 

04/12/2019 của Ban chỉ đạo về triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết 

Nguyên Đán Canh Tý và Lễ hội Xuân 2020. 

- Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch số 49/KH-BCĐ389 

ngày 18/12/2018 về việc cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại 

và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019; Kế hoạch số 

                                                 
1
. Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 13/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chiến lược quốc gia an 

toàn thực phẩm giai đoạn 2012-2020 và tầm nhìn 2030; Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 28/7/2014 về việc theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm theo chuỗi rau, củ, quả và chè trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 

03/KH-UBND ngày 08/01/2019 về phòng chống, dịch bệnh động vật, thủy sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Kế 

hoạch hành động số 37/KH-UBND ngày 02/4/2019 về bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 

2019 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Văn bản số 1153/UBND-NLN ngày 5/4/2019 về việc triển khai quyết liệt, 

đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Văn bản số 1356/UBND-NLN ngày 21/5/2019 về 

việc tiếp tục tăng cường Phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Văn bản số 1452/UBND/NLN ngày 29/5/2019 về 

việc phòng, chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Kế hoạch số 62KH-UBND ngày 23/5/2019 Kế hoạch tổ 

chức Lễ hội Thành Tuyên và liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019.  
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10/KH-BCĐ ngày 22/02/2019 về công tác đấu tranh chống buôn lâu, gian lận 

thương mại và hàng giả năm 2019; Kế hoạch số 17/KH-BCĐ ngày 20/5/2019 về 

chuyên đề kiểm tra hàng hóa giả mạo nhãn mác “MadeinVietnam”; Kế hoạch số 

46/KH-BCĐ ngày 23/12/2019 về cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường chống 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán 

canh tý 2020. 

- Các cơ quan QLNN về ATTP tuyến tỉnh ((Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Sở Công Thương): Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển 

khai thực hiện công tác QLNN về ATTP năm 2019 theo lĩnh vực được phân công 

quản lý; tăng cường thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm trong dịp Tết trung 

thu năm 2019; 

- Các cơ quan là ủy viên BCĐ ATTP: Theo chức năng nhiệm vụ được giao, 

đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo theo hệ thống ngành dọc về công tác bảo đảm 

ATTP, tăng cường tuyên truyền, phòng ngừa sự cố về ATTP trong dịp Tết Trung 

thu 2019. Tăng cường chỉ đạo triển khai hoạt động truyền thông, kiểm tra liên 

ngành, chuyên ngành về ATTP đối với các cơ sở thực phẩm; triển khai các biện 

pháp phòng, chống ngộ độc thực phẩm và phòng chống dịch bệnh. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác thông tin truyền thông về ATTP 

Hoạt động tuyên truyền về ATTP luôn được quan tâm và đẩy mạnh, đặc biệt 

trong dịp cao điểm trong năm. Chủ động đưa tin về ATTP trên cơ quan báo, đài 

của tỉnh, website của các ngành. Phản ánh kịp thời về hoạt động thanh tra, kiểm 

tra, qua đó phát hiện, chấn chỉnh những bất cập, yếu kém trong công tác quản lý 

nhà nước về ATTP; phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm, đồng thời 

đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ATTP. Tuyên truyền 

Hội thi “Phụ nữ Tuyên Quang với ATTP”... 

Kết quả: 

-  Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phát sóng trên 1.300 lượt tin, bài, 

phóng sự, ảnh (bằng 5 thứ tiếng Việt, Tày, Dao, Cao Lan, Mông), tuyên truyền về 

công tác đảm bảo ATTP trên sóng phát thanh, truyền hình và Trang Thông tin điện 

tử tổng hợp.  

- Báo Tuyên Quang tổ chức tuyên truyền tin, bài, ảnh trên Báo in thường kỳ, 

Báo Tuyên Quang Online với gần 2.800 lượt tin, bài, ảnh. 

- Ngành Y tế đã tổ chức 08 lớp tập huấn triển khai các văn bản quy phạm 

pháp luật về ATTP cho tuyến huyện, thành phố; 07 hội nghị triển khai công tác 

phòng chống ngộ độc thực phẩm cho 355 đại biểu không hưởng lương; phối hợp 

với Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Hàm yên, Yên Sơn tổ chức tuyên truyền phổ biến 

kiến thức về ATTP cho 600 hội viên; tuyên truyền về công tác ATTP trực tiếp tại 

thôn, bản, tổ dân phố với 40.822 lượt; trên loa truyền thanh được 1.766 lượt.  

- Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức 922 lớp tập huấn, 

tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh 
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vật tư nông nghiệp và thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh với số người 

tham dự là 60.120 lượt người tham dự. Tổ chức xác nhận chuỗi cung ứng thực 

phẩm an toàn, đến nay đã có 05 cơ sở được xác nhận và kết nối chuỗi cung ứng 

thực phẩm an toàn theo quy định, nâng tổng số chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn 

được xác nhận lên 23 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn theo quy định. 

- Ngành Công Thương, Cục Quản lý thị trường tổ chức tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật về ATTP, phối hợp với cơ quan truyền thông, thông tin đại chúng 

và Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn thực hiện công tác tuyên truyền đến cán 

bộ, nhân dân trên địa bàn, nhằm nâng cao kiến thức về an toàn thực phẩm. 

Các ngành chức năng duy trì thực hiện công khai đường dây nóng về ATTP 

trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của cơ quan để 

tiếp nhận, xử lý những thông tin phản ánh, tố giác các tổ chức, cá nhân sản xuất, 

chế biến, kinh doanh vi phạm về ATTP. 

2. Công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm 

Công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm đã được tăng cường chỉ 

đạo, kết quả: 

- Ngành Y tế: Đã kiểm tra 6.021 lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, 

phát hiện 10 cơ sở vi phạm, xử lý phạt tiền 28,0 triệu đồng; nhắc nhở 282 cơ sở 

(chưa tập huấn kiến thức về ATTP và chưa thực hiện khám sức khỏe). 

- Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tổ chức kiểm tra, giám sát 

365 cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, phát hiện 30 cơ sở vi pham xử 

lý phạt tiền 64,386 triệu đồng; Về ATTP nông, lâm, thủy sản kiểm tra, giám sát 

396 lượt cơ sở, phát hiện 01 cơ sở vi phạm, xử phạt 50,0 triệu đồng. Kiểm tra, 

phân loại 47 cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thủy sản: 03 cơ sở 

xếp loại A, 44 cơ sở xếp loại B.  

- Cục Quản lý thị trường tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng tăng 

cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường việc kinh doanh, giết mổ, vận 

chuyển lợn, cử cán bộ trực 24/24 các chốt, trạm kiểm dịch và thực hiện các biện 

pháp ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, xử lý vi 

phạm hành chính 191 vụ; phạt tiền: 191,2 triệu đồng (kinh doanh hàng quá hạn sử 

dụng và ATTP 112,6 triệu, kiểm dich động vật 28,0 triệu, kinh doanh hàng nhập 

lậu 32,6 triệu, kinh doanh bột ngọt giả Ajinomoto 18,0 triệu đồng, đã nộp ngân 

sách hà nước; hàng hóa tịch thu tiêu hủy có trị giá 295,910 triệu đồng). 

- Ngành Công an (Lực lượng cảnh sát môi trường) đã phối hợp với các cơ 

quan chức năng kiểm tra phát hiện 37/37 đối tượng vi phạm pháp luật về ATTP do 

kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc 

xuất xứ, phạt tiền 134,4 triệu đồng; còn 02 vụ đang trong thời gian xác minh. 

Qua các hoạt động thanh tra, kiểm tra, công tác xử lý vi phạm về an toàn 

thực phẩm đã giúp phát hiện và ngăn chăn kịp thời những cơ sở sản xuất, chế biến, 

kinh doanh không đảm bảo điều kiện ATTP, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích của 

người tiêu dùng, phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh. 
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3. Công tác khác 

3.1. Việc thực hiện ký cam kết đảm bảo ATTP đối với các cơ sở kinh doanh 

chế biến thực phẩm 

Năm 2019 toàn tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, xác 

nhận kiến thức ATTP và ký bản cam kết cho các tổ chức, cá nhân, cụ thể: 

- Ngành Y tế: Đã cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho 122 cơ 

sở; rà soát 08 hồ sơ, xác nhận nội dung quảng cáo và cho phép tổ chức Hội thảo 

giới thiệu sản phẩm thực phẩm chức năng trên địa bàn tỉnh. 

- Ngành Nông nghiệp: Đã cấp 199 Giấy xác nhận kiến thức ATTP theo quy 

định. Cấp 13 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho các tổ chức, cá nhân 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh.  

- Ngành Công thương: Đã tổ chức xác nhận kiến thức ATTP và cấp 340 giấy 

cho 456 tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm; cấp 

16 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho tổ chức, cá nhân sản xuất kinh 

doanh thực phẩm. Tiếp nhận hơn 600 hồ sơ thông báo thực hiện khuyến mại, 15 hồ 

sơ đăng ký thực hiện khuyến mại. 

3.2. Công tác kiểm nghiệm, giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm và phòng 

chống ngộ độc thực phẩm 

- Ngành Y tế: Tổ chức lấy 3.095 mẫu kiểm nghiệm ATTP, kết quả có 

157/3.095 mẫu không đạt về chỉ tiêu hóa học, chiếm 5,07% (kiểm nghiệm bằng 

tets nhanh). Chủ động giám sát ATTP phục vụ các hội nghị, sự kiện lớn của tỉnh,  

năm 2019 trên địa bàn tỉnh xảy ra 09 vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm với 150 

người mắc, không có trường hợp nào tử vong; các vụ  nghi ngộ độc thực phẩm đã 

được điều tra và báo cáo theo quy định của Bộ Y tế. 

- Ngành Nông nghiệp: Về ATTP nông, lâm, thủy sản: tổ chức lấy 219 mẫu 

thực phẩm nông, lâm, thủy sản để kiểm tra (17 mẫu giò, chả, 78 mẫu thịt lợn, 76 

mẫu rau, củ, quả, 38 mẫu thủy sản, 10 mẫu nước tiểu gia sức), kết quả: phát hiện 

01 mẫu không đạt, chiếm tỷ lệ 0,4%. Về vật tư nông nghiệp: tổ chức lấy 71 mẫu 

thuốc bảo vệ thực vật để kiểm tra chất lượng (24 mẫu thuốc bảo vệ thực vật; 17 

mẫu thuốc thú y; 06 mẫu thức ăn chăn nuôi; 07 mẫu giống cây trồng; 17 mẫu phân 

bón) để kiểm tra chất lượng; kết quả 03/71 mẫu không đảm bảo chất lượng, xử 

phạt 15,286 triệu đồng. 

3.3. Công tác kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật 

Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức kiểm tra và cấp 

1.533 giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển, trong đó: 720 chuyến vận chuyển 

12.761 con lợn giống, 262 chuyến vận chuyển 7.202 con lợn thương phẩm, 07 

chuyến vận chuyển 18.300 con gia cầm giống, 05 chuyến vận chuyển 5.400 con 

gia cầm thương phẩm và 539 chuyến vận chuyển 6.460.860 kg sữa đi các tỉnh: 

Cao Bằng, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Điện Biên, Lào Cai, Sơn La, Bắc Ninh và thành 

phố Hà Nội. 
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III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm  

- Công tác quản lý nhà nước về ATTP luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, 

chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm các cấp; có sự 

phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị 

và nhân dân. 

- Công tác quy hoạch và các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh 

doanh mặt hàng nông, lâm, thủy sản an toàn được tăng cường, từng bước chuyển 

dịch theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung; đã có nhiều mô hình nuôi, trồng tập 

trung theo hướng sản xuất hàng hóa có quy mô lớn, theo chuỗi. 

- Công tác thông tin truyền thông phổ biến kiến thức pháp luật về ATTP 

được các ngành, các cấp quan tâm triển khai, tăng cường chuyển tải các thông điệp 

kiến thức, thực hành đúng về ATTP đến nhân dân trong tỉnh; công tác thanh tra, 

kiểm tra, xử lý vi phạm về ATTP được các địa phương, các đoàn thanh tra, kiểm 

tra thực hiện quyết liệt. 

- Duy trì tốt việc đảm bảo ATTP khi tổ chức các hội nghị, sự kiện lớn của 

tỉnh, chủ động giám sát ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.  

2. Tồn tại, hạn chế 

- Nguồn lực đầu tư cho công tác đảm bảo an toàn thực phẩm chưa đáp ứng 

được yêu cầu thực tế. 

- Còn xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm tại tiệc cưới của hộ gia đình. 

- Việc quản lý, kiểm soát cơ sở thực phẩm nhỏ lẻ gặp nhiều khó khăn, chưa 

triệt để, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm. 

3. Nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại 

- Nhận thức, trách nhiệm của một số lãnh đạo địa phương, đơn vị, doanh 

nghiệp chưa thực sự đầy đủ, sự chỉ đạo thiếu tính chủ động và kiên quyết, việc 

triển khai còn mang tính thụ động, chưa bám sát nội dung chỉ đạo của tuyến trên để 

vận dụng triển khai phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; công tác phối 

hợp vận động và giám sát bảo đảm ATTP tại cơ sở chưa thực hiện được thường 

xuyên, chưa có tiêu chí cam kết, đánh giá cụ thể. 

- Nhân lực trực tiếp làm công tác ATTP tại các cấp còn thiếu về số lượng, đa 

số là kiêm nhiệm, hạn chế về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; kinh phí đầu tư cho 

công tác quản lý ATTP còn thấp chưa đáp ứng yêu cầu quản lý. 

- Tỷ lệ cơ sở thực phẩm có quy mô nhỏ lẻ do cấp huyện, xã quản lý chiếm 

đa số với điều kiện ATTP chưa đảm bảo theo quy định; kiến thức, ý thức trách 

nhiệm chấp hành pháp luật về ATTP của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

đối với sức khoẻ cộng đồng còn chưa cao, còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. 

- Chưa kiểm soát chặt chẽ ô nhiễm thực phẩm trước thu hoạch và khi lưu 

thông trên thị trường, nhất là sản phẩm nông, lâm, sản, thủy sản, rượu thủ công và 

sản phẩm chế biến từ bột, tinh bột; điều kiện ATTP của bếp ăn tập thể trong doanh 
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nghiệp, trường học và ý thức thực hành đúng an toàn thực phẩm trong chế biến, sử 

dụng thực phẩm chưa thực sự đáp ứng đủ điều kiện an toàn, tiền ẩn nguy cơ xảy ra 

sự cố về ATTP. 

IV. KIẾN NGHỊ VỚI CHÍNH PHỦ, BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG 

- Tăng đầu tư nguồn lực cho công tác Quản lý nhà nước về an toàn thực 

phẩm tại các cấp. Chỉ đạo tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật về an toàn 

thực phẩm tại cơ sở. 

- Ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình hậu kiểm đối với từng 

nhóm thực phẩm, sản phẩm thực phẩm, thực phẩm hỗn hợp để có căn cứ tổ chức 

quản lý, kiểm soát về an toàn thực phẩm. 

  - Tổ chức xây dựng các phóng sự quảng bá các sản phẩm thực phẩm nông, 

lâm, thủy sản an toàn được kiểm soát theo chuỗi tới người tiêu dùng trên cả nước 

biết và lựa chọn. 

- Tăng cương tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về chuyên môn, kiến thức 

chuyên sâu cho cán bộ làm công tác quản lý về ATTP; quản lý chất lượng vật tư 

nông nghiệp và ATTP nông, lâm, thủy sản cho cán bộ làm công tác chuyên môn 

của các tỉnh, thành phố. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang trân trọng báo cáo./. 
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