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BÁO CÁO 

Công tác quản lý nhà nƣớc về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở không 

thuộc đối tƣợng phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thƣơng  

trên địa bàn xã Ninh Sơn 

 

Thực hiện Công văn số 960/UBND ngày 31/3/2021 của UBND thị xã 

Ninh Hòa về việc thực hiện chế độ báo cáo công tác quản lý nhà nước về an toàn 

thực phẩm ngành công thương; 

UBND xã Ninh Sơn báo cáo kết quả công tác quản lý nhà nước về an toàn 

thực phẩm đối với các cơ sở không thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận 

cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công  

Thương trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2021cụ thể như sau: 

1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện 

UBND xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy 

định của Nhà nước về ATTP nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định của 

pháp luật về ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không 

thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm.Các văn bản tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đảng viên, công chức, 

Nhân dân và các cơ sở các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không thuộc 

đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm như: 

- Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010. 

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm. 

- Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. 

Ngoài ra UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 

20/4/2021 của UBND xã Ninh Sơn vể triển khai thực hiện Quyết định số 

21/2020/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa. 

Thực hiện hướng dẫn và tiếp nhận bản cam kết của các cơ sởsản xuất,kinh 

doanh thực phẩm không thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm. 

2. Kết quả thực hiện 

-Công tác truyền thông: 



+ Lồng ghép các cuộc hội nghị, họp giao ban của UBND xã, các ban 

ngành, đoàn thể để thông báo đến các thôn nhằm tuyên truyền phổ biến đến các 

cơ sở sản xuất, kinh doanh trên toàn xã hiểu và biết các văn bản quy định về bảo 

đảm ATTP. 

+ Tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã. 

- Công tác tiếp nhận bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn: 

Hướng dẫn và tổ chức cho 89 cơ sở làm bản cam kết theo mẫu quy định.  

-Công tác kiểm tra: Đang triển khai thực hiện. 

-Nguồn kinh phí: Sử dụng ngân sách nhà nước. 

3. Đánh giá chung 

Đa số các cơ sở sản xuất, kinh doanh không thuộc đối tượng phải cấp 

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đều có ý thức thực hiện 

ký cam kết theo quy định. 

4. Đề xuất, kiến nghị: Không 

Trên đây là báo cáo kết quảcông tác quản lý điều kiện đảm bảo an toàn 

thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không thuộc đối tượng 

phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong 6 tháng 

năm 2021 của UBND xã Ninh Sơn./ 

 
Nơi nhận: 
- UBND thị xã (báo cáo); 

- Phòng Kinh tế thị xã (báo cáo); 

- Lưu: VT. 
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KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ AN 

TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ KHÔNG THUỘC ĐỐI 

TƢỢNG PHẢI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN 

TOÀN THỰC PHẨM THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ 

CÔNG THƢƠNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NINH SƠN 

(Kèm theo Báo cáo số: 100/BC-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2021 của UBND xã 

Ninh Sơn) 

I. Thông tin chung 

1. Dân số: 5.663 
6. Số cơ sở sản xuất , kinh doanh thực phẩm không 

có địa điểm cố định: 0 

2. Diện tích: 17.175 ha 7. Số cơ sở sơ chế nhỏ lẻ: 4 

3. Số thôn: 05 8. Số cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ: 89 

4. Số xã/phường: 01 9. Số cơ sở kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn: 

5. Số cơ sở sản xuất ban 

đầu nhỏ lẻ: 0 

10. Số cơ sở được cấp một trong các giấy chứng 

nhận GMP, HACCP, ISo, IFS, BRC, FSSC 22000: 

Cộng (5+6+7+8): 

II. Công tác chỉ đạo 

 

TT 

 

Hoạt động 

Tuyến xã 

Số xã có Tổng số xã 

1 Có BCĐ Liên ngành do Lãnh đạo 

UBND làm trưởng ban 

Có  

2 Có Hội nghị Ban chỉ đạo liên 

ngành: 6 tháng – 1 năm 

  

3 Có Quyết định, Chỉ thị về an toàn 

thực phẩm 

Có  

4 Có Công văn về VSATTP Có  

5 Có kế hoạch đảm bảo vệ sinh an 

toàn thực phẩm 

Có  

6 Có HN triển khai và tổng kết   

III. Các hoạt động 

1. Truyền thông 

 

 

 

TT 

 

 

Hoạt động 

Tuyến xã 

Số 

lượng/buổi 

* Số người tham dự 

*Phạm vi bao phủ 

 

1 
Tổ chức Lễ phát động THĐ vì 

CLVSATTP 

  



2 Nói chuyện   

3 Tập huấn 1 Thị xã tổ chức 

4 Hội thảo   

5 Phát thanh 12  

6 Truyền hình   

 

 

 

 

7 

7 

 

Sản 

phẩm 

truyền 

thống 

Băng rôn, khẩu hiệu 6  

Tranh, áp phích   

Tờ gấp   

Băng, đĩa hình   

Băng, đĩa âm   

SP khác: …   

8 Hoạt động khác: ….   

2. Công tác kiểm tra, thanh tra 

2.1. Tổng số đoàn kiểm tra, thanh tra. 

Tuyến xã 0 Trong đó liên ngành: 0 Đoàn 

2.2. Kết quả 

TT  

Cơ sở thực phẩm 

Tuyến xã 

TS 

cơ sở 
Số đƣợc 

kiểm tra 
Số đạt Tỉ lệ đạt 

(%) 

1 Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ     

2 
Sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm không có địa điểm cố 

định 

    

3 Sơ chế nhỏ lẻ     

4 Kinh doanh thực phẩm nhỏ 

lẻ 

    

5 Kinh doanh thực phẩm bao 

gói sẵn 

    

6 

Cơ sở được cấp một trong 

các giấy chứng nhận 

GMP,HACCP.ISO 22000, 

IFS, BRC, FSSC 22000 

    

Tổng     



7 Số cơ sở vi phạm     

8 
Xử lý 

 

- Số cơ sở bị cảnh cáo     

- Số cơ sở bị phạt tiền 

- Số tiền 
    

- Số cơ sở bị hủy SP 

- Loại SP/SL 
    

- Số cơ sở bị đóng 

cửa 
    

- Khác     

3. Công tác xét nghiệm 

T

T

T 

Chỉ 

tiêu xét 

nghiệm 

Kết quả 

Bệnh 

nhân 

NĐTP 

Ngƣời 

SXTP 

Bàn 

tay 

ngƣời 

CBTP 

Thực 

phẩm 
Nƣớc 

Dụng 

cụ 

bao 

gói 

Khác 

1

1 

Vi sinh 

vật 

TS mẫu 

XN 

       

Số đạt        

2

2 

Hóa 

chất 

TS mẫu 

XN 

       

Số đạt        

3

3 

Xét 

nghiệm 

nhanh 

TS mẫu 

XN 

       

Số đạt        

Cộng        

4. Xây dựng mô hình điểm VSATTP 

TT Tên mô hình Tuyến xã 

1 Thức ăn đường phố SL Kết quả 

2 
Truyền thông cộng đồng thay đổi phong tục tập 

quán lạc hậu phòng ngừa NĐTP và FBDs 

  

3 Làng VHSK phòng ngừa NĐTP và FBDs   

4 HACCP   

5 
Khác: Chợ điểm. Bếp ăn tập thể. Trường học. 

Khu du lịch. Rau sạch. Chăn nuôi sạch khác 

  

5. Ngộ độc thực phẩm 

TT Tác nhân Số vụ Số mắc Số chết 

1 NĐTP do vi sinh vật 0 0 0 



2 NĐTP do hóa chất 0 0 0 

3 NĐTP do TP bị biến chất 0 0 0 

4 NĐTP do độc tố tự nhiên 0 0 0 

Cộng    

6. Hoạt động tổ chức tiếp nhận Bản cam kết sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm an toàn 

T

TT 
Loại cơ sở TP 

Tuyến xã 
Ghi chú/ cộng 

ĐK mới Lũy cấp 

1 
Số cơ sở sản xuất ban đầu 

nhỏ lẻ 
0 

  

2 

Số cơ sở sản xuất , kinh 

doanh thực phẩm không có 

địa điểm cố định 

0 

  

3 Số cơ sở sơ chế nhỏ lẻ 4   

4 
Số cơ sở kinh doanh thực 

phẩm nhỏ lẻ, bao gói sẵn 
89 

  

7. Kinh phí 

TT Nội dung chi Trên cấp Hỗ trợ của 

UBND 

Hỗ trợ 

của 

doanh 

nghiệp 

Cộng 

1 Tuyên truyền giáo dục     

2 Kiểm tra, thanh tra     

3 Mua trang, thiết bị, 

dụng cụ, HC 

    

4 Mô hình điểm     

5 Điều tra NĐTP, giám 

sát 

    

6 Xét nghiệm     

7 khác     

Cộng     

8. Hoạt động khác 

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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