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

PHƯỜNG NINH GIANG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:        /BC-UBND Ninh Giang, ngày       tháng 6 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Kết quả triển khai công tác quản lý an toàn thực phẩm  

trong 6 tháng đầu năm 2020 

 

 I. THÔNG TIN CHUNG 

 1. Dân số: 9.258 người. 

 2. Diện tích: 6,57 ha . 

 3. Số Tổ dân phố: 07 tổ. 

 4. Số cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố: 186. 

 II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO 

TT Hoạt động Có Không 

1 Thành lập BCĐ liên ngành về vệ sinh an toàn thực 

phẩm do Lãnh đạo UBND làm trưởng ban 
x  

2 Họp Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP x  

3 Có Quyết định, Chỉ thị về vệ sinh an toàn thực phẩm  x 

4 Có Công văn về VSATTP x  

5 Có Kế hoạch đảm bảo VSATTP x  

6 Hội nghị triển khai và tổng kết công tác ATTP  x 

 

 III. CÁC HOẠT ĐỘNG VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2019 

1. Tuyên truyền giáo dục 

TT Hoạt động Số lượng/ 

buổi 

*Số người tham dự 

*Phạm vi bao phủ 

1 
Tổ chức Lễ phát động Tháng hành 

động vì an toàn thực phẩm 
0 

 

2 Nói chuyện 0  

3 Tập huấn 0  

4 Hội thảo 0  

5 Phát thanh 10  

6 Truyền hình 0  



7 

Sản 

phẩm 

truyền 

thông 

Băng rôn, khẩu hiệu 04  

Áp phích 0  

Tờ gấp 0  

Băng, đĩa hình 0  

Băng, đĩa âm 01  

Pa no 0  

8 
Hoạt động khác (Tuyên truyền lưu 

động) 
0 

 

 

 2. Công tác kiểm tra 

 - Tổng số đoàn kiểm tra: 01 

 - Kết quả kiểm tra: 52/52 cơ sở chế biến, buôn bán thức ăn, thực phẩm 

đảm bảo an toàn vệ sinh.  

 Bảng 1: Kết quả kiểm tra 
  

TT 
Loại hình cơ sở 

thực phẩm 

Tổng số cơ 

sở 

Số CS 

được kiểm 

tra 

Số cơ sở 

đạt 

Tỷ lệ % 

đạt 

1 Sản xuất, chế biến     

2 Kinh doanh     

3 Dịch vụ ăn uống     

4 Thức ăn đường phố 186 52 52 100 

Tổng số (1+2+3+4) 186 52 52 100 
 

 Bảng 2: Tình hình vi phạm và xử lý vi phạm 
 

TT Tổng hợp tình hình vi phạm 
Số 

lượng 

Tỷ lệ % so với 

số được kiểm tra 

1 Tổng số cơ sở được kiểm tra   

2 Số cơ sở vi phạm   

3 Số cơ sở vi phạm bị xử lý   

Trong đó 

3.1 Hình thức phạt chính   

 Số cơ sở bị cảnh cáo   

 Số cơ sở bị phạt tiền   

 Tổng số tiền phạt   

3.2 Hình thức phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả  

* Số cơ sở bị đóng cửa   

* Số cơ sở bị đình chỉ lưu hành sản phẩm   

 Số sản phẩm bị đình chỉ lưu hành   



 Số cơ sở bị tiêu hủy sản phẩm   

 Tổng số loại sản phẩm bị tiêu hủy   

* Số cơ sở phải khắc phục về nhãn   

 Số loại sản phẩm có nhãn phải khắc phục   

* Số cơ sở bị đình chỉ lưu hành tài liệu q/cáo   

 Số loại tài liệu q/cáo bị đình chỉ lưu hành   

* Các xử lý khác   

3.3 Chuyển hồ sơ sang cơ quan khác xử lý   

3.4 Số cơ sở có vi phạm nhưng không xử lý 

(chỉ nhắc nhở) 

  

  

 Bảng 3: Các nội dung vi phạm chủ yếu 
 

T

T 
Nội dung vi phạm 

Số CS 

được 

kiểm tra 

Số cơ 

sở vi 

phạm 

Tỷ lệ % 

1 Điều kiện vệ sinh cơ sở    

2 Điều kiện vệ sinh trang thiết bị dụng cụ    

3 Điều kiện về con người    

4 

Công bố tiêu chuẩn sản phẩm/ công bố hợp 

quy/ phù hợp quy định an toàn thực phẩm/ 

bản tự công bố sản phẩm/ đăng ký bản tự 

công bố sản phẩm 

   

5 Ghi nhãn thực phẩm    

6 Quảng cáo thực phẩm    

7 Chất lượng sản phẩm thực phẩm    

8 Vi phạm khác    
  

 3. Công tác xét nghiệm 
  

TT Loại xét nghiệm 

Kết quả xét nghiệm mẫu 

Tổng số mẫu 

xét nghiệm 

Số mẫu 

không đạt 

Tỷ lệ % 

không đạt 

1. Xét nghiệm tại labo 

1.1 Hóa lý    

1.2 Vi sinh    

 Tổng số xét nghiệm tại labo    

2 Xét nghiệm nhanh thực phẩm    

3 Xét nghiệm nhanh dụng cụ 

(chén, tô, muỗng,...) 

   

Cộng    



 4. Xây dựng mô hình điểm VSATTP: 

 Các hoạt động triển khai xây dựng mô hình điểm về an toàn thực phẩm 6 

tháng đầu năm 2020: Không 

 5. Ngộ độc thực phẩm 

 Trong 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn phường không có trường hợp 

nào ngộ độc thực phẩm. 

 6. Kinh phí sử dụng cho công tác quản lý ATTP  
  

TT Nội dung chi 
Trên 

cấp 

Hỗ trợ 

của 

UBND 

Hỗ trợ của 

doanh 

nghiệp 

Cộng 

1 Tuyên truyền giáo dục 0 0 0  

2 Kiểm tra 0 0 0  

3 Mua trang thiết bị, dụng cụ, HC 0 0 0  

4 Mô hình điểm 0 0 0  

5 
Điều tra ngộ độc thực phẩm, 

giám sát 
0 0 0  

6 Xét nghiệm 0 0 0  

7 Khác ..... 0 0 0  

Cộng     
 

 IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

 Các cơ sở chế biến, kinh doanh, mua bán thực phẩm trên địa bàn phường 

chấp hành tốt quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong 6 tháng đầu năm 

2020. 

 V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

 Không 

 Trên đây là báo cáo triển khai công tác quản lý an toàn thực phẩm 6 tháng 

đầu năm 2020 của UBND phường Ninh Giang./. 
 

Nơi nhận:  
- Phòng y tế thị xã Ninh Hòa; 

- Lưu: VT, TT. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Quốc Trưởng 
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