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BÁO CÁO
Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW, ngày 21/10/2011
của Ban Bí thư "Về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề
an toàn thực phẩm trong tình hình mới"
Thực hiện Công văn số 37/BCĐATTP, ngày 23/02/2021 của Ban Chỉ đạo
liên ngành về An toàn thực phẩm tỉnh Gia Lai (BCĐLNATTP) về tổng kết 10
năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 21/11/2011 của Ban Bí thư về tăng
cường lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới;
Công văn số 22-CV/BTGTU, ngày 02/3/2021 của Ban Tuyên giáo Thị ủy về
việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư.
Ủy ban nhân dân thị xã báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08CT/TW của Ban Bí thư trên địa bàn thị xã như sau:
I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI
THỰC HIỆN CHỈ THỊ
1. Việc tổ chức quán triệt, học tập Chỉ thị số 08-CT/TW và Kết luận
số 11-KL/TW của Ban Bí thư
Sau khi có Chỉ thị 08-CT/TW, ngày 21/11/2011 của Ban Bí thư về tăng
cường lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới
và Kết luận số 11-KL/TW, ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư, Ủy ban nhân dân
thị xã đã tổ chức quán triệt đến các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã,
phường; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã,
phường tổ chức quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân
trên địa bàn thị xã, tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động trong lãnh
đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa
bàn thị xã.
2. Công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW và Kết luận số
11-KL/TW của Ban Bí thư
- Ủy ban nhân dân thị xã, Ban Chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm thị
xã (BCĐ LNATTP) đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai công
tác quản lý, kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn thị xã. Cụ thể: Quyết định
số 211/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 về việc kiện toàn BCĐLNATTP thị xã và
Quyết định số 46/QĐ-BCĐ ngày 28/10/2019 về ban hành Quy chế tổ chức và
hoạt động của BCĐ về ATTP. Đồng thời hướng dẫn Ban Chỉ đạo liên ngành xã,
phường kiện toàn Ban Chỉ đạo theo hướng dẫn mới và chỉ đạo xây dựng kế
hoạch hoạt động công tác về an toàn thực phẩm trên địa bàn.
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- Ủy ban nhân dân thị xã đã ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND, ngày
13/01/2015 về việc đẩy mạnh công tác bảo đảm ATTP và phòng chống ngộ độc
thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn thị xã; đồng thời, chỉ đạo
BCĐLNATTP thị xã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác đảm bảo
an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán, Tết Trung thu, "Tháng hành động
vì an toàn thực phẩm"... Đưa các tiêu chí về an toàn thực phẩm vào kế hoạch
phát triển kinh tế, xã hội. Định kỳ kiểm tra, đánh giá kết quả, kịp thời có biện
pháp khắc phục những hạn chế, nhân rộng các mô hình điểm về sản xuất, chế
biến, kinh doanh thực phẩm an toàn và định hướng các hoạt động an toàn thực
phẩm.
- Công tác phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ Quốc Việt Nam và các đoàn
thể thị xã về việc tuyên truyền vận động toàn dân tham gia bảo đảm an toàn thực
phẩm được triển khai và thực hiện tốt; Ủy ban nhân dân thị xã và Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt nam thị xã đã ký kết Chương trình phối hợp số 01/CTrPHUBND-MTTQ, ngày 05/7/2027 về vận động và giám sát bảo đảm ATTP trên địa
bàn thị xã 2017-2020. Tăng cường tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên
chức và nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước
về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm.
Hoạt động tuyên truyền tập trung vào việc phổ biến chính sách pháp luật
về quản lý chất lượng ATTP, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật
của người sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng thực phẩm; tập huấn kiến thức
cho người chế biến, kinh doanh thực phẩm... Công tác truyền thông được tăng
cường trong thời gian cao điểm như tháng hành động về chất lượng ATTP, trong
những ngày lễ, tết...
- Công tác kiểm tra được triển khai đúng trọng tâm, trọng điểm và được tổ
chức tập trung vào các đợt cao điểm về ATTP như Tết Nguyên đán, Tháng hành
động vì ATTP, tết Trung thu.
3. Đánh giá chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp, các
ngành và các tầng lớp nhân dân đối với công tác đảm bảo an toàn thực
phẩm
Ủy ban nhân dân thị xã đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP thị xã tổ
chức thành công các buổi Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia
về an toàn thực phẩm hàng năm. Thông qua buổi lễ đã nâng cao nhận thức của
cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành trong công tác đảm bảo ATTP; chú
trọng quán triệt sâu sắc, nhằm nâng cao nhận thức của người sản xuất kinh
doanh và người tiêu dùng về tầm quan trọng của an toàn thực phẩm đối với đời
sống xã hội, đến sức khỏe con người.
Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW, ngày 21/11/2011 của Ban Bí
thư về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong
tình hình mới, nhận thức của các cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên và nhân
dân trên địa bàn về công tác đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm đã có nhiều
chuyển biến tích cực.
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II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 08-CT/TW
1. Thực trạng tình hình quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế
biên thực phẩm trên địa bàn thị xã
- Trên địa bàn thị xã Ayun Pa hiện có 1.187 cơ sở, gồm:
+ Lĩnh vực Y tế: 513 cơ sở, trong đó cấp tỉnh quản lý 58 cơ sở; thị xã
quản lý 111 cơ sở; cấp xã quản lý 344 cơ sở;
+ Lĩnh vực Công thương: 615 cơ sở, trong đó thị xã quản lý 95 cơ sở; xã
phường quản lý 520 cửa hàng tạp hóa nhỏ lẻ;
+ Lĩnh vực Nông nghiệp có 59 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy
sản.
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, chủ yếu là các cơ sở kinh
doanh nhỏ lẻ, sản xuất quy mô nhỏ và có một số mặt hàng được tiêu thụ tại chỗ.
Hầu hết nhu cầu thực phẩm đều nhập về từ thành phố Pleiku, Tuy Hòa và các
tỉnh lân cận nên việc kiểm soát nguồn gốc thực phẩm còn gặp nhiều khó khăn.
- Hiện nay, những người trồng rau vẫn hay sử dụng bừa bãi các hoá chất
bảo vệ thực vật như các loại thuốc cấm, thuốc có độ độc cao, thuốc ngoài danh
mục được phép sử dụng để phun trừ các loại sâu bệnh trên các loại rau quả, tiêm
thuốc kích thích cho quả mau chín, ngâm ủ giá đỗ bằng các hóa chất tăng trưởng
độc hại…đã làm tích luỹ một dư lượng nitrat rất lớn tồn dư trong rau, củ, quả.
- Các thực phẩm từ gia súc, gia cầm như: lợn, bò, gà, vịt… những người
chăn nuôi cũng sử dụng những loại cám tăng trọng không rõ nguồn gốc để kích
thích tăng trưởng, thậm chí những người kinh doanh thực phẩm còn sử dụng
nhiều loại chất tẩy rửa thịt cá ôi thối để che mắt khách hàng…
- Người tiêu dùng chưa nhận thức đầy đủ về an toàn thực phẩm, vì vậy
chưa có lối sống tiêu dùng thực phẩm sạch và chưa đòi hỏi nghiêm khắc đối với
chất lượng an toàn thực phẩm. Trong mua bán thực phẩm, những tiêu chuẩn
tươi, đẹp, bắt mắt, thơm ngon và rẻ thường được người tiêu dùng coi là ưu tiên
hơn, thậm chí đồng nghĩa với sạch, an toàn. Vì vậy, nông sản mà sản xuất và chế
biến không an toàn vẫn được tiêu thụ phổ biến ở chợ, trên đường phố, các hàng
quán bình dân …
2. Công tác tuyên truyền, vận động thay đổi nhận thức, hành vi
- Thời gian qua, các ngành, các cấp đã tăng cường công tác tuyên truyền,
giáo dục pháp luật và phổ biến kiến thức về VSATTP như Chỉ thị số 08-CT/TW
của Ban Bí thư, Kết luận số 11-KL/TW ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về tiếp
tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư (khóa XI) về
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề ATTP trong tình hình mới,
“Luật An toàn thực phẩm”, các chính sách và pháp luật của Nhà nước về an toàn
thực phẩm, tập trung cao điểm trong Tháng hành động, các dịp lễ, tết... Chỉ đạo
ngành chức năng phối hợp Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã (nay là Trung
tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thị xã) xây dựng và thực hiện các chương
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trình, chuyên mục về VSATTP; thông qua đó, hướng dẫn, định hướng thay đổi
hành vi và các biện pháp bảo đảm VSATTP trong các đối tượng sản xuất, kinh
doanh, tiêu dùng thực phẩm.
+ Lĩnh vực y tế, tổ chức 05 buổi nói chuyện với hơn 1.867 người tham gia
chủ yếu tại các Trường Trung học phổ thông trên địa bàn thị xã, Phát thanh 55
lần, Truyền hình 03 lần, Băng rôn, khẩu hiệu 118 cái, áp phích, tờ gấp 79 cái.
Ngoài ra mỗi đợt còn tuyên truyền các khẩu hiệu trên bảng điện tử của thị xã.
+ Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tổ chức triển khai các
văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm nông lâm, thủy sản trên địa
bàn theo quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT và theo phân công, phân cấp
của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời công khai kết quả trên các phương tiện
thông tin đại chúng để định hướng người tiêu dùng.
+ Lĩnh vực công thương, phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và
Thể thao thị xã tăng thời lượng phát sóng, tuyên truyền cho nhân dân hiểu về
ATTP, phát hình ảnh các sản phẩm kinh doanh nhập lậu, không rõ nguồn gốc,
những thông tin về sản phẩm chế biến lậu từ các thực phẩm không đảm bảo chất
lượng.
- Chỉ đạo Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã phối hợp
với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thị xã, Phòng Văn hóa - Thông
tin, các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền cho các đối tượng liên quan trong
lĩnh vực giết mổ gia súc, gia cầm; vận chuyển; kinh doanh, chế biến sản phẩm
động vật, đặc biệt trong những dịp lễ, tết và các giai đoạn thường xảy ra dịch.
Hướng dẫn quy trình giết mổ gia súc cho các hộ kinh doanh giết mổ.
- Hưởng ứng "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" Hội Liên hiệp Phụ
nữ thị xã đã tổ chức 215 buổi tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ sản xuất,
chế biến bảo quản và tiêu dùng thực phẩm an toàn; tham gia thực hiện tốt cuộc
vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" có 1.435 lượt người
tham gia.
- Hàng năm Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm thị xã xây dựng kế
hoạch hoạt động của năm, báo cáo UBND thị xã, tham mưu UBND thành lập
các đoàn kiểm tra liên ngành với đầy đủ các thành phần tham gia nhằm kiểm tra
hoạt động kinh doanh của các cơ sở, tuyên truyền các cơ sở kinh doanh thực
hiện đúng các chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm, đồng thời, tuyên
truyền, nhắc nhở các cơ sở vi phạm cam kết thực hiện đúng chính sách pháp luật
về ATTP. Nhìn chung tình hình ngộ độc thực phẩm trong các năm trở lại đây đã
giảm. Tuy nhiên, nguy cơ ngộ độc thực phẩm còn tiềm ẩn, nhất là tại các hộ gia
đình, các bữa tiệc, lễ hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn phong tục ăn
uống lạc hậu…
3. Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
- Hiện nay, đối với thị xã, công tác quản lý nhà nước về ATTP được giao
cho Phòng Y tế (lĩnh vực do ngành Y tế quản lý) và Phòng Kinh tế thị xã (lĩnh
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vực do ngành Công thương, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản
lý), mỗi đơn vị có 01 chuyên viên phụ trách; Trung tâm Y tế thị xã có 01 khoa
An toàn thực phẩm, gồm 03 nhân viên y tế, thực hiện các nhiệm vụ về đảm bảo
an toàn thực phẩm như giám sát ngộ độc, lấy mẫu xét nghiệm… Đối với các xã,
phường, từ năm 2011 đến tháng 04 năm 2018, công tác quản lý về ATTP được
giao cho Trạm Y tế, đến tháng 5 năm 2018 được giao cho Công chức Văn hóa Xã hội của các xã, phường phụ trách lĩnh vực này.
Ngành Y tế thị xã cũng đã phát huy vai trò của cơ quan thường trực tham
mưu Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP thị xã thực hiện nhiệm vụ trong quản lý
nhà nước về ATTP; đồng thời, tham mưu chỉ đạo xử lý những vấn đề liên quan
về ATTP theo chức năng, nhiệm vụ. Hàng năm, Phòng Y tế chủ trì, phối hợp với
Phòng Kinh tế, các phòng, ban liên quan và UBND các xã, phường tổ chức triển
khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” để nâng cao nhận thức trách
nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân và huy
động tối đa nguồn lực xã hội cho công tác ATTP. Đồng thời, tổ chức thanh tra,
kiểm tra liên ngành về ATTP trong các dịp Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì
an toàn thực phẩm, Tết Trung thu, các dịp lễ, hội,…
- Công tác kiểm tra về lĩnh vực an toàn thực phẩm trên địa bàn thị xã đã
chuyển biến một cách rõ rệt. Các Đoàn kiểm tra liên ngành, chuyên ngành của
thị xã đã tổ chức kiểm tra 342 lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch
vụ ăn uống; trong đó, có 292 cơ sở đạt, 46 cơ sở vi phạm; công tác kiểm tra lĩnh
vực Nông nghiệp - Công thương: tổng số đợt kiểm tra 30, số cơ sở kiểm tra 431,
số cơ sở bị xử phạt 05 cơ sở vi phạm quy định về kinh doanh hàng hóa, thực
phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, niêm yết giá sản phẩm, kinh doanh hàng hóa
hết hạn sử dụng…. Số tiền xử phạt vi phạm lĩnh vực ATTP là 176.000.000 đồng
(gồm xử phạt của Đoàn liên ngành, Lĩnh vực nông nghiệp - công thương, Công
an thị xã và Đội Quản lý thị trường số 5).
Qua kiểm tra, đa số các cơ sở đã chấp hành tốt các điều kiện an toàn thực
phẩm và các điều kiện kinh doanh về thực phẩm như giấy chứng nhận đủ điều
kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy khám sức khỏe… Bên cạnh đó cũng có
một vài cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, hộ gia đình về thức ăn đường phố ý
thức vẫn chưa cao. Làm việc với 08 Ban Chỉ đạo xã, phường để nắm bắt, đánh
giá tình hình triển khai thực hiện công tác bảo đảm ATTP, kịp thời hướng dẫn,
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các Ban Chỉ đạo xã, phường trong công tác
quản lý ATTP tại địa phương.
- Công chức, viên chức phụ trách công tác ATTP được cử đi tập huấn,
tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về ATTP. Từ năm 2011 đến nay, có 05
công chức, viên chức được tập huấn các lớp về ATTP do Chi Cục ATTP tỉnh,
Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên tổ chức; 02 viên chức được tập huấn công tác
lấy mẫu kiểm nghiệm; 01 công chức và 01 viên chức được cấp chứng chỉ thanh
tra chuyên ngành về ATTP do Trường Cán bộ Thanh tra tổ chức.
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- Giai đoạn từ năm 2012-2017, thị xã tổ chức 06 lớp tập huấn, bồi dưỡng
kiến thức về ATTP cho 268 cá nhân và hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tiếp
nhận, thẩm định và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về ATTP cho 50 hộ
kinh doanh trong dịch vụ ăn uống và 10 hộ kinh doanh trong sản xuất, kinh
doanh thực phẩm nông lâm thủy sản.
Giai đoạn 2017-2021, Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh cũng đã mở lớp tập huấn
nhằm nâng cao công tác quản lý, chuyên môn nghiệp vụ cho Ban Chỉ đạo ATTP
của 08 xã, phường (24 người). Lĩnh vực ăn uống tổ chức kiểm tra và cấp giấy
xác nhận kiến thức ATTP cho 42 cơ sở với 108 cá nhân được xác nhận kiến thức
ATTP trong kinh doanh dịch vụ ăn uống, tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và cấp 90
giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về ATTP cho các hộ kinh doanh dịch vụ ăn
uống và 05 bếp ăn tập thể của các trường học; Lĩnh vực Nông nghiệp và công
thương cấp giấy chứng nhận về ATTP cho 15 hộ kinh doanh trong sản xuất,
kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản và 02 cơ sở sản xuất thực phẩm, cuối
năm 2020, Phòng Kinh tế thị xã phối hợp với Sở Công thương tỉnh tổ chức tập huấn
phổ biến kiến thức an toàn thực phẩm cho 107 người.
- Nhằm tăng cường năng lực công tác xét nghiệm các chỉ tiêu ATTP,
trong giai đoạn 2012-2021, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh và Ủy ban
nhân dân thị xã đã cấp, hỗ trợ kinh phí mua test kiểm tra nhanh các chỉ tiêu
ATTP. Trong các đợt giám sát và các đợt kiểm tra liên ngành về ATTP, Đoàn
kiểm tra đã lấy 146 mẫu thực phẩm làm xét nghiệm kiểm tra nhanh các chỉ tiêu
về ATTP. Kết quả không phát hiện mẫu thực phẩm nào vi phạm.
4. Xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật
- Thời gian qua, các chủ trương lớn của địa phương về tái cơ cấu ngành
nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới đều được quan tâm và xác định tiêu chí
cụ thể về ATTP, việc hướng dẫn nông dân áp dụng quy trình sản xuất rau theo
tiêu chuẩn VietGap được triển khai thường xuyên, cùng với khuyến khích áp
dụng các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, sản xuất các sản phẩm thực
phẩm đảm bảo an toàn. Tổ chức 02 phiên chợ nông sản an toàn trên địa bàn thị xã
và tham gia phiên chợ nông sản do tỉnh Gia Lai tổ chức.
- Hội liên hiệp Phụ nữ thị xã triển khai sâu rộng Cuộc vận động "Xây
dựng gia đình 5 không, 3 sạch" vận động hội viên phụ nữ nhất là gia đình hội
viên người đồng bào DTTS thực hiện ăn chín, uống chín, sử dụng 2 dao, 2 thớt
trong việc chế biến thực phẩm; sắp xếp nhà cửa ngăn nắp, gọn gàng có tủ đựng
chén bát và thực phẩm chín… Duy trì mô hình "Dịch vụ nhà sạch" tại chi hội
phụ nữ tổ 7, 8, 9 phường Đoàn Kết; mô hình "Chi hội Phụ nữ 5 không, 3 sạch
xây dựng nông thôn mới", mô hình "Mỗi hộ có 01 vườn rau xanh và cây ăn trái"
tại xã Ia Rbol; CLB "Phụ nữ hạn chế sử dụng túi nylon và không sử dụng sản
phẩm nhựa một lần" tại xã Ia Rtô và phường Đoàn Kết.
- Năm 2019, Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Quyết định số 307/QĐUBND ngày 25/12/2019 về việc công nhận 25 mô hình điểm kinh doanh thức ăn
đường phố đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2019 tại phường Đoàn Kết.
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5. Huy động nguồn lực xã hội cho công tác ATTP
- Trong năm 2020, thị xã triển khai thực hiện Chương trình "Mỗi xã,
phường mội sản phẩm (OCOP)” năm 2020. Hiện nay trên địa bàn thị xã đã có
02 cơ sở được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận cho 02 sản phẩm đạt tiêu chuẩn
3 sao là Yến sào Hồ Gia Hưng và Yến sào An Lợi.
- Việc thực hiện xã hội hóa công tác bảo đảm ATTP được quan tâm triển
khai thực hiện. Hiện nay, thái độ và hành vi của người dân trên địa bàn thị xã
đối với vấn đề bảo đảm ATTP đã từng bước được nâng lên; đa số nhân dân đã tự
giác tham gia tìm hiểu, chấp hành các quy định pháp luật về ATTP nhằm bảo
đảm sức khỏe của gia đình, cộng đồng.
- Nâng cao vai trò trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp, trách nhiệm
của người kinh doanh dịch vụ ăn uống, trách nhiệm của cộng đồng trong công
tác bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm. Phối hợp với ban, ngành, đoàn thể,
các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng
Luật An toàn thực phẩm; triển khai các hoạt động thông tin, truyền thông giáo
dục bảo đảm an toàn thực phẩm và sức khỏe của con người.
- Đẩy mạnh xã hội hóa công tác an toàn thực phẩm. Phát động phong trào
thực hiện các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm gắn với phong trào "Toàn dân đoàn
kết xây dựng đời sống văn hóa"; phát huy vai trò giám sát, phát hiện của quần
chúng nhân dân đối với các hành vi vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. Tăng
cường sự phối hợp giữa Mặt trận và các đoàn thể thị xã với các ngành hữu quan
trong việc tuyên truyền việc thực hiện Luật An toàn thực phẩm, Luật Bảo vệ
quyền lợi người tiêu dùng.
- Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên
địa bàn đã quan tâm đến chất lượng sản phẩm, đầu tư mua sắm các trang thiết bị,
ứng dụng khoa học kỹ thuật, các quy trình sản xuất, chế biến thực phẩm hiện đại
vào hoạt động sản xuất, chế biến thực phẩm tại cơ sở; chủ động áp dụng và duy
trì mô hình sản xuất theo các tiêu chuẩn VietGAP, Organic… qua đó đã góp
phần nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa thực phẩm.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
Được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Ủy ban nhân dân tỉnh, các
Sở, ngành tỉnh, sự lãnh đạo của Thị ủy, giám sát của HĐND, chỉ đạo, điều hành
của UBND, phối hợp của UBMTTQ Việt nam và các đoàn thể thị xã, trong giai
đoạn từ năm 2011-2021, các cơ quan, ban, ngành thị xã, UBND các xã, phường
luôn tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 08-CT/TW, Kết luận số
11-KL/TW của Ban Bí thư. Nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các
ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn thị xã đối với vấn đề ATTP trong tình hình
mới không ngừng được nâng lên, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước
về ATTP.
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Ủy ban nhân dân thị xã ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn
các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, phường thực hiện công tác quản lý nhà
nước về ATTP. Không ngừng củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt
động của Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP từ thị xã đến các xã, phường. Duy trì
đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về ATTP trên địa bàn thị xã. Nhìn
chung tình hình quản lý chất lượng an toàn thực phẩm trên địa bàn có nhiều
chuyển biến tích cực. Các cơ sở kinh doanh đã chấp hành tương đối tốt các quy
định về luật ATTP, đã nâng cao kiến thức chuyển đổi hành vi và nhận thấy rõ
trách nhiệm của mình trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Công tác
giải quyết thủ tục hành chính được cơ quan chuyên môn của thị xã giải quyết
đúng trình tự, thủ tục và kịp thời cho các tổ chức, công dân.
2. Hạn chế, khuyết điểm
- Công tác phối hợp quản lý nhà nước về ATTP giữa các ngành, địa
phương còn bất cập. Hoạt động kiểm tra liên ngành về ATTP chưa thường
xuyên, chủ yếu tập trung vào thời điểm Tết Nguyên đán, Tháng hành động vì
ATTP và Tết Trung thu.
- Việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc tăng trọng, kháng
sinh, hóa chất không an toàn trong nuôi trồng còn khá phổ biến, chưa kiểm soát
được các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm và quản lý thức ăn đường phố…
- Một bộ phận không nhỏ người dân chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về
ATTP, còn sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không ghi rõ thời
hạn sử dụng,...
- Một số cơ sở buôn bán nhỏ lẻ, các quán bán thức ăn đường phố do
không có địa chỉ kinh doanh cố định nên việc đăng ký kinh doanh và cấp giấy
chứng nhận đủ điều kiện về ATTP gặp khó khăn…
- Trên địa bàn thị xã chưa có khu giết mổ gia súc tập trung.
3. Nguyên nhân hạn chế
3.1. Nguyên nhân khách quan
Các cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, bảo quản, chế biến
thực phẩm đa phần còn nhỏ lẻ, hoạt động rộng khắp ở nhiều nơi và liên quan
đến nhiều tổ chức, cá nhân; trong đó, có nhiều khâu đòi hỏi có trình độ, năng lực
chuyên môn, kỹ thuật cao nên khó theo dõi, kiểm soát.
3.2. Nguyên nhân chủ quan
- Một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí
của công tác ATTP nên chưa quan tâm đầu tư đúng mức trong công tác lãnh
đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, giáo dục, kiểm tra, giám sát thực hiện có hiệu quả
Chỉ thị số 08-CT/TW và các nội dung khác liên quan đến công tác ATTP. Việc
tổ chức kiểm tra, xử lý không kiên quyết, dứt điểm; không ít nơi, cấp xã còn
khoán trắng cho cán bộ chuyên môn hoặc trông chờ, ỷ lại vào hoạt động kiểm
tra xử lý của cấp trên.
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- Không ít người sản xuất, kinh doanh hoặc do thiếu hiểu biết hoặc chạy
theo lợi nhuận mà bất chấp hậu quả đối với sức khỏe và an toàn của cộng đồng.
Một bộ phận người tiêu dùng có tâm lý buông xuôi, chưa kiên quyết nói không
với thực phẩm bẩn.
- Nguồn kinh phí đầu tư cho công tác ATTP còn thấp, chủ yếu từ nguồn
kinh phí của Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số; trong khi công tác xã hội hóa
trên lĩnh vực này còn hạn chế.
4. Kinh nghiệm qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW và Kết
luận số 11-KL/TW
- Một là, cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp
đối với công tác đảm bảo ATTP. Đồng thời, các cơ quan chuyên môn, UBND
các xã, phường tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy
định của pháp luật về ATTP; nâng cao vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc
Việt Nam và các đoàn thể các cấp trong việc vận động cán bộ, công chức, cơ sở
sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và nhân dân thực hiện đảm bảo ATTP.
- Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về
ATTP để nâng cao nhận thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của các cơ
sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và nhân dân đối với công tác đảm bảo ATTP.
- Ba là, triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo ATTP từ thị xã đến các
xã, phường. Các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, phường phối hợp chặt
chẽ trong công tác đảm bảo ATTP; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi
phạm về ATTP, từ đó giúp thay đổi hành vi của các cơ sở sản xuất, kinh doanh
thực phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước.
IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT
LƯỢNG AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể thị xã cần tập
trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng Chỉ thị số 08-CT/TW,
Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm
của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, ý thức tự giác chấp hành
của người dân, các hộ kinh doanh và doanh nghiệp về Luật An toàn thực phẩm
và thực hiện hành vi an toàn thực phẩm. Phát huy vai trò giám sát của người dân
và cộng đồng đối với các sản phẩm, thực phẩm. Trong quá trình thực hiện cần
gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ", cuộc vận
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các
phong trào thi đua yêu nước.
2. Ngành Y tế cần có biện pháp quản lý an toàn thực phẩm chặt chẽ hơn
nhằm giảm thiểu việc chế biến không đảm bảo vệ sinh trong dịch vụ ăn uống,
hạn chế đến mức thấp nhất ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực
phẩm;
3. Tăng cường quản lý việc sử dụng các thuốc, hoá chất dùng trong nuôi
trồng, thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… nhằm ngăn chặn ô
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nhiễm thực phẩm trong sản xuất nông, ngư nghiệp; nghiên cứu và phổ biến công
nghệ sản xuất, sau thu hoạch.
4. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các cơ sở sản xuất,
kinh doanh, chế biến thực phẩm và người tiêu dùng. Nâng cao hơn nữa cộng
đồng trách nhiệm giữa các cấp, các ngành và của toàn xã hội trong công tác
quản lý nhà nước về ATTP nhằm đảm bảo sức khỏe cho con người và cho toàn
xã hội; có sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành chức năng nhằm thực hiện công
tác kiểm tra thường xuyên, liên tục, góp phần quản lý nhà nước về ATTP được
chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn.
5. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, coi đây là nhiệm vụ quan
trọng quyết định mức độ ảnh hưởng của ATTP tới sức khỏe của con người và
cũng chính là giải pháp đảm bảo ATTP trong tình hình mới. Bên cạnh đó, để
tăng cường quản lý về sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, công tác cấp
Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh cần
được chú trọng. Công tác xây dựng quy hoạch và các mô hình về bảo đảm
ATTP được đẩy mạnh, trong đó tập trung vào xây dựng mô hình điểm đảm bảo
ATTP thức ăn đường phố; mô hình sản xuất rau an toàn…
6. Tăng cường cải cách thủ tục hành chính ứng dụng công nghệ thông tin
trong công tác quản lý nhà nước về ATTP, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục
hành chính còn 50% so với quy định.
7. Quy hoạch khu giết mổ tập trung nhằm quản lý và giám sát hiệu quả
vấn đề ATTP đối với hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thị xã.
V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Tăng nguồn kinh phí cho hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa
bàn thị xã.
Trên đây là Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW,
ngày 21/11/2011 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với vấn
đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới./.
Nơi nhận:
- BCĐ LNATTP tỉnh;
- Thường trực HĐND thị xã;
- CT và các PCT UBND thị xã;
- Ban Tuyên giáo Thị ủy;
- Thành viên BCĐ LNATTP thị xã;
- Văn phòng HĐND&UBND thị xã;
- Lưu VT, PYT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ksor H’Khuyên
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