
UBND TỈNH THANH HOÁ 

BCĐ VỀ QUẢN LÝ VỆ SINH 

AN TOÀN THỰC PHẨM 

 

Số:          /BC-BCĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Thanh Hoá, ngày         tháng      năm 2020 

 
BÁO CÁO 

Kết quả bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2020 

 

Thực hiện Công văn số 1901/ATTP-NĐTT ngày 19/8/2020 của Cục An 

toàn thực phẩm - Bộ Y tế về việc tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm tết 

Trung thu năm 2020, Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh 

Thanh Hóa báo cáo kết quả bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu 

năm 2020 trên địa bàn tỉnh như sau: 

 I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

 1. Công tác chỉ đạo triển khai 

- UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 27/11/2019 về 

thông tin tuyên truyền, đào tạo tập huấn về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh 

năm 2020; trong đó, chỉ đạo triển khai công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo 

tập huấn, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu. 

- Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh ban hành Kế 

hoạch số 236/KH-BCĐ ngày 18/11/2019 về kiểm tra liên ngành an toàn thực 

phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2020 (sau đây viết tắt là Kế hoạch số 236/KH-BCĐ 

ngày 18/11/2019); theo đó, trong dịp tết Trung thu, các đoàn kiểm tra liên ngành 

cấp tỉnh tiến hành kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh 

doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn 11 huyện, thị xã, thành phố gồm: Thành phố 

Thanh Hoá, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn và các huyện: 

Cẩm Thủy, Hoằng Hoá, Thạch Thành, Thọ Xuân, Quảng Xương, Hà Trung, 

Thiệu Hóa; đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện công tác kiểm tra an toàn thực 

phẩm trong các đợt cao điểm. 

-  Trưởng Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh ban 

hành Quyết định số 3642/QĐ-BCĐ ngày 04/9/2020 về việc thành lập 03 Đoàn 

kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2020. Các 

đoàn tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn 

thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ 

ăn uống tại Phụ lục số 04 kèm theo Kế hoạch số 236/KH-BCĐ ngày 

18/11/2019. 

 - Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm các huyện, thị xã, 

thành phố đã tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tổ chức kiểm tra và chỉ 

đạo các xã, phường, thị trấn triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm 

trong dịp tết Trung thu năm 2020. 
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 2. Kết quả thực hiện 

 2.1. Công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn, phổ biến kiến thức về 

an toàn thực phẩm: 

Trong dịp tết Trung thu năm 2020, toàn tỉnh đã tập trung thực hiện các 

hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp với tình hình phòng chống dịch bệnh 

Covid-19, cụ thể như sau: 

- Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh đã tổ chức 10 

lượt tuyên truyền lưu động tại 10 huyện, thị xã, thành phố về an toàn thực phẩm; 

treo 150 cờ phướn dọc đường quốc lộ, đại lộ trong nội thành thành phố Thanh Hóa; 

cấp phát 260 cái băng rôn tuyên truyền về an toàn thực phẩm cho các huyện, thị xã, 

thành phố để treo trên các tuyến đường đông người qua lại; tuyên truyền 1.250 lần 

trên màn hình Led tại quảng trường Lam Sơn. 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa và các cơ quan 

thông tấn báo chí Trung ương thường trú tại Thanh Hóa đã tập trung đưa tin 

tuyên truyền về an toàn thực phẩm trên báo viết, báo hình để chuyển tải những 

thông điệp, nội dung cảnh báo nguy cơ gây mất ATTP trong dịp tết Trung thu 

đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố đã treo hơn 588 cái băng rôn, khẩu 

hiệu, cấp phát hơn 1.500 tờ gấp, thực hiện hơn 1.300 lượt phát thanh, truyền 

hình tuyên truyền về công tác đảm bảo ATTP, tổ chức 74 hội nghị, tập huấn 

kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm. 

 2.2. Kết quả công tác kiểm tra liên ngành: 

a) Việc thành lập các đoàn kiểm tra:  

Trong dịp tết Trung thu năm 2020, toàn tỉnh đã thành lập 406 đoàn 

kiểm tra liên ngành, trong đó có 03 đoàn cấp tỉnh, 23 đoàn cấp huyện, 380 

đoàn cấp xã. 

b) Kết quả kiểm tra: 

- Tổng số cơ sở thực phẩm được kiểm tra trên địa bàn tỉnh là 5.866 cơ sở, 

phát hiện 302 cơ sở vi phạm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, 

chiếm 5,1% (giảm 0,8% tỷ lệ cơ sở vi phạm so với tết Trung thu năm 2019); 

phạt tiền 75/302 cơ sở vi phạm, chiếm 24,8% với số tiền phạt 123,8 triệu đồng; 

nhắc nhở 227/302 cơ sở vi phạm, chiếm 75,2%; tiêu hủy nhiều thực phẩm hết 

hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ…, giá trị hàng hóa vi phạm bị tiêu 

hủy hơn 10 triệu đồng; trong đó:  

+ 3 đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh tổ chức kiểm tra 45 cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, phát hiện và phạt tiền 06 cơ 

sở vi phạm với số tiền phạt 27,5 triệu đồng.  
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+ Các đoàn kiểm tra cấp huyện, cấp xã tổ chức kiểm tra 5.821 cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, phát hiện 296 cơ sở vi 

phạm, chiếm 5,1%; phạt tiền 69/296 cơ sở vi phạm, chiếm 23,3% với số tiền 

phạt 96,3 triệu đồng, nhắc nhở 227/296 cơ sở vi phạm, chiếm 76,7%. 

- Các nội dung vi phạm chủ yếu đó là: Điều kiện vệ sinh cơ sở không đạt 

yêu cầu; trang thiết bị dụng cụ không đạt yêu cầu; bảo quản thực phẩm không 

đúng quy định; nơi chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm có côn trùng và 

động vật gây hại; thực hiện không đúng quy định về kiểm thực 3 bước; kinh 

doanh thực phẩm hết hạn sử dụng; ghi nhãn hàng hóa không đầy đủ các thông 

tin bắt buộc… 

c) Kết quả xét nghiệm: 

Trong quá trình kiểm tra, các đoàn đã xét nghiệm nhanh 742 mẫu thực phẩm 

để phát hiện các chỉ tiêu: Methanol trong rượu; hóa chất bảo vệ thực vật trong rau, 

củ, quả; độ ôi khét trong dầu mỡ; hàn the trong giò; phooc môn trong bún, bánh 

phở; tinh bột, dầu mỡ trong bát đĩa… có 720 mẫu đạt, chiếm 97%. 

 (Có Phụ lục chi tiết kèm theo). 

 II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

- Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh đã kịp thời ban 

hành kế hoạch thông tin tuyên truyền, đào tạo tập huấn về an toàn thực phẩm và kế 

hoạch kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm năm 2020, giúp các sở, ngành, đơn vị, 

địa phương chủ động triển khai thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm 

trong mỗi dịp cao điểm. 

- Công tác thông tin tuyên truyền về an toàn thực phẩm liên tục được 

triển khai với các hình thức phù hợp trong tình hình dịch bệnh Covid-19 như: 

Treo băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền trên màn hình Led, truyền thông lưu 

động... đã tác động tích cực đến nhận thức của cán bộ quản lý an toàn thực 

phẩm các cấp, của người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng thực phẩm 

trên địa bàn tỉnh. 

 - Việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch 

vụ ăn uống trong dịp tết Trung thu năm 2020 được triển khai thực hiện theo 

tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 

số 10/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, 

kiểm tra đối với doanh nghiệp nên đã hạn chế sự chồng chéo, trùng lắp. 

 - Trang thiết bị kiểm nghiệm nhanh an toàn thực phẩm tại hiện trường 

được cấp phát từ cấp tỉnh đến cấp xã đã đáp ứng yêu cầu giám sát, sàng lọc nguy 

cơ mất an toàn thực phẩm. 

- Các đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh và một số huyện, thành phố 

(thành phố Thanh Hóa, huyện Triệu Sơn, huyện Hoằng Hóa, huyện Bá Thước...) 

đã triển khai quyết liệt, nghiêm túc công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý các 
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hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống. 

 2. Khó khăn, hạn chế, yếu kém 

- Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến công 

tác thông tin tuyên truyền, đào tạo tập huấn và công tác thanh tra, kiểm tra về an 

toàn thực phẩm; số đoàn kiểm tra, số cơ sở được kiểm tra ít hơn so với tết Trung 

thu các năm trước; nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm dừng hoạt động 

hoặc chuyển đổi hình thức kinh doanh.   

- Đội ngũ cán bộ quản lý về an toàn thực phẩm ở cấp huyện, cấp xã còn 

mỏng; phương tiện, thiết bị phục vụ công tác kiểm tra còn thiếu, chưa đáp ứng 

với yêu cầu thực tế; một số địa phương chưa triển khai kịp thời, chưa báo cáo 

kết quả công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu năm 2020. 

- Tại Kế hoạch số 236/KH-BCĐ ngày 18/11/2019, Trưởng Ban Chỉ đạo về 

quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh đã ban hành danh sách các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống dự kiến được kiểm tra trong 

năm 2020 do các đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh thực hiện; yêu cầu các sở, 

ngành, đơn vị, địa phương căn cứ kế hoạch nêu trên để xây dựng kế hoạch thanh 

tra, kiểm tra của đơn vị, tránh chồng chéo, trùng lắp, bỏ sót đối tượng, kiểm tra 

không quá 1 lần/năm tại cơ sở. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, một số đơn 

vị, địa phương chưa thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo về 

quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh, đã tổ chức kiểm tra tại các cơ sở trùng với 

danh sách cơ sở do các đoàn liên ngành cấp tỉnh thực hiện, cụ thể: 

+ Đoàn kiểm tra liên ngành số 2 do UBND thành phố Thanh Hóa thành 

lập đã kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống Quà Quê Quán thuộc Chi 

nhánh Bảo tàng cổ vật Hoàng Long - Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và 

công trình giao thông vào ngày 25/02/2020. 

+ Đội Quản lý thị trường số 1 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa đã 

kiểm tra Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Hồng Hoa Organic Care (sản xuất 

bột đậu, bột ngũ cốc) vào ngày 14/8/2020; Công ty Cổ phần Gia Thịnh (sản xuất 

bánh trung thu) vào ngày 10/9/2020. 

3. Phương hướng khắc phục những hạn chế, yếu kém 

- Các sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, 

UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên rà soát, cập nhật bổ sung các 

thông tin về cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, 

theo ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý gửi về Văn phòng điều phối về vệ sinh an 

toàn thực phẩm tỉnh để tổng hợp; tổ chức thực hiện việc thanh tra, kiểm tra 

chuyên ngành theo ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý, đảm bảo không trùng lắp, 

bỏ sót đối tượng. 

- Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa, UBND thành phố Thanh Hóa 

chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc thực hiện 

kế hoạch kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm của Trưởng Ban Chỉ đạo về 
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quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh, tránh trùng lắp, chồng chéo trong các 

đợt kiểm tra tiếp theo. 

- Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh chủ trì, phối hợp 

với các sở, ngành có liên quan xây dựng Kế hoạch kiểm tra liên ngành về an toàn 

thực phẩm năm 2021 đảm bảo chất lượng trình Trưởng Ban Chỉ đạo về quản lý vệ 

sinh an toàn thực phẩm tỉnh trong tháng 11/2020; đồng thời tham mưu tổ chức 

triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu, định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, 

Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh kết quả thực hiện. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ  

 Đề nghị Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm tham 

mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tăng cường đầu tư nguồn lực, trang 

thiết bị, cơ sở vật chất và kinh phí phục vụ công tác đảm bảo an toàn thực 

phẩm cho các địa phương./. 

 

Nơi nhận: 
- Cục ATTP - Bộ Y tế (để b/c); 
- Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban (để b/c); 

- Các ủy viên BCĐ tỉnh (để b/c); 

- Các sở: Y tế, NN&PTNT, Công Thương; 

- Cục Quản lý thị trường tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, VPĐP. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Phạm Đăng Quyền 

 



Phụ lục: 

Kết quả kiểm tra, kiểm nghiệm an toàn thực phẩm 

trong dịp tết Trung thu năm 2020 

 (Kèm theo Báo cáo số            /BC-BCĐ ngày        /      /2020 của Ban Chỉ đạo về 

quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thanh Hoá) 

1. Việc tổ chức các đoàn kiểm tra 

 Toàn tỉnh đã thành lập 406 đoàn kiểm tra, gồm: 

- 03 đoàn kiểm tra tuyến tỉnh. 

- 23 đoàn kiểm tra cấp huyện. 

 - 380 đoàn kiểm tra cấp xã. 

2. Kết quả kiểm tra 

Bảng 1: Kết quả kiểm tra: 

TT 
Loại hình cơ sở 

thực phẩm 

Số cơ sở được 

kiểm tra 

Số cơ sở 

đạt 
Tỷ lệ % đạt 

1 Sản xuất, chế biến  1.618 1.571 97,1% 

2 Kinh doanh 2.940 2.802 95,3% 

3 Dịch vụ ăn uống 1.253 1.147 91,5% 

 Tổng số (1 + 2 + 3) 5.866 5.520 94,1% 

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 5.866  

2 Số cơ sở có vi phạm 302 5,1% 

3 Số cơ sở vi phạm bị xử lý 75 1,3% 

 Trong đó:   

3.1 Hình thức phạt chính: 75 1,3% 

 Số cơ sở bị cảnh cáo 0  

 Số cơ sở bị phạt tiền 75 1,3% 

 Tổng số tiền phạt 123.800.000đ  

3.2 
Hình thức phạt bổ sung, biện pháp khắc 

phục hậu quả 

  

* Số cơ sở bị đóng cửa  0 0 

* Số cơ sở bị đình chỉ lưu hành sản phẩm 0 0 

 Số sản phẩm bị đình chỉ lưu hành 0 0 

* Số cơ sở bị tiêu huỷ sản phẩm 05  

 Tổng số loại sản phẩm bị tiêu hủy: Bánh, 05  
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kẹo, sữa,... hết hạn sử dụng, không có 

nguồn gốc xuất xứ... 

* Số cơ sở phải khắc phục về nhãn 0 0 

 Số loại sản phẩm có nhãn phải khắc phục 0 0 

* 
Số cơ sở bị đình chỉ lưu hành tài liệu 

quảng cáo 

0 0 

 
Số loại tài liệu quảng cáo bị đình chỉ lưu 

hành 

0 0 

* Các xử lý khác 0 0 

3.3 Chuyển hồ sơ sang cơ quan khác xử lý 0 0 

3.4 
Số cơ sở có vi phạm nhưng không xử lý 

(chỉ nhắc nhở) 
227 3,9% 

Bảng 3: Các nội dung vi phạm chủ yếu: 

TT Nội dung vi phạm 
Số CS được 

kiểm tra 

Số cơ sở 

vi phạm 
Tỷ lệ % 

1 Điều kiện vệ sinh cơ sở 5.866 20 0,34% 

2 Điều kiện trang thiết bị dụng cụ 5.866 12 0,16% 

3 Điều kiện về con người 5.866 0 0 

4 Công bố sản phẩm 1.618 0 0 

5 Ghi nhãn thực phẩm 2.940 25 0,8% 

6 Quảng cáo thực phẩm 2.940 0 0 

7 Chất lượng sản phẩm thực phẩm 2.940 0 0 

8 

Vi phạm khác: Kiểm thực 3 bước 

không đúng quy định, không lưu 

mẫu thực phẩm, kinh doanh thực 

phẩm hết hạn sử dụng… 

5.866 45 0,77% 

Bảng 4: Kết quả xét nghiệm mẫu: 

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 nhanh 742 22 2,96% 

2 Xét nghiệp tại labo 0 0 0 

2.1 Hóa lý 0 0 0 

2.2 Vi sinh 0 0 0 

 Cộng (1+2) 742 22 2,96% 
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