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SỞ Y TẾ AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH 

THỰC PHẨM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  282   /BC-CCATVSTP 

 

An Giang, ngày   30    tháng   5    năm 2018 

BÁO CÁO 

Kết quả kiểm tra về an toàn thực phẩm tháng hành động 2018 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG 

Thực hiện Quyết định số 395/QĐ-SYT ngày 19/4/2018 của Giám đốc Sở Y 

tế An Giang về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm 

“Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018;  

Đoàn kiểm tra đã ra quân từ ngày 24/4/2018 đến hết ngày 11/5/2018, kết 

thúc tháng hành động đoàn đã kiểm tra được 3 đối tượng ngành nghề sản xuất đó 

là: sản xuất bún, sản xuất mì sợi, sản suất Pa tê, chả lụa; 01 đối tượng kinh doanh 

các sản phẩm đồ chay, và đa phần là đối tượng kinh doanh dịch vụ ăn uống. 

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA 

1. Các nhóm đối tượng được kiểm tra: tiến hành kiểm tra đa dạng từ cơ sở sản 

xuất, đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trải đều ở 03 ngành: Công 

thương, ngành nông nghiệp và ngành y tế. 

2. Địa bàn kiểm tra và số cơ sở được kiểm tra:  

Kết thúc tháng hành động, đã kiểm tra được 18 cơ sở tại 03 địa bàn Long 

Xuyên, Châu Đốc và Phú Tân trong đó tập trung chủ yếu tại địa bàn thành phố 

Long Xuyên, 

Kết quả kiểm tra như sau: 

TT Loại hình cơ sở 

thực phẩm 

Số cơ sở được 

thanh, kiểm tra 

Số cơ sở đạt 

1 Sản xuất 6 4 

2 Sơ chế, chế biến 11 9 

3 Kinh doanh 1 1 

 Tổng số (1 + 2 + 3) 18 14 

- Số cơ sở sản xuất được kiểm tra là 6 cơ sở đạt 4, vi phạm 2; mời xử lý 

01 cơ sở do không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, cho cam kết 

khắc phục cải tạo điều kiện cơ sở vật chất 01 cơ sở; 

- Số cơ sở sơ chế, chế biến được kiểm tra là 11 đạt 9, vi phạm 02;  mời 02 

cơ sở xử lý vì không tổ chức cập nhật kiến thức an toàn thực phẩm; 

- Số cơ sở kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn được kiểm tra là 01, đạt 01. 
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3. Tình hình an toàn thực phẩm qua kiểm tra:  

 Nhìn chung các cơ sở sản xuất có sự đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết 

bị dụng sản xuất đảm bảo hạn chế ô nhiễm, dễ vệ sinh, có vệ sinh và duy trì điều 

kiện vệ sinh cơ sở vật chất, vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ chế biến khá tốt: 

 - Kiểm tra 02 cơ sở sản xuất bún tại địa bàn Long Xuyên, tuy là loại hình 

sản xuất sản phẩm từ bột gạo, cần nhiều nước để vệ sinh dụng cụ nhưng các cơ 

sở đảm bảo được nền không đọng nước, vách không bụi bẩn, bám bột,…; 

 - Kiểm tra 02 cơ sở sản xuất Pa tê chả lụa cũng có kết quả tích cực tương 

tự, ngoài ra họ còn thực hiện tốt công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và 

còn hiệu lực;  

 - Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể cũng có điều kiện 

cơ sở vật chất sạch sẽ, có thực hiện theo dõi nguồn gốc nguyên liệu hằng ngày, 

có thực hiện lưu mẫu thực phẩm. 

 - Đoàn có thực hiện 06 test nhanh về Hàn the trên các sản phẩm: chả 

chay, mì sợi, chả lụa, chả quế, kết quả cả 06 test âm tính với hàn the. 

 Bên cạnh mặt tích cực cũng còn một số tồn tại hạn chế sau: 

 - Đa phần cơ sở sản xuất có quy mô hộ cá thể nên diện tích dành cho khu 

vực sản xuất không đủ lớn để bố trí phân khu tách biệt giữa các khu vực sản 

xuất, không có kho nguyên liệu và kho thành phẩm rõ ràng, có cơ sở bố trí sản 

xuất chung với sinh hoạt gia đình; 

 - Tuy chủ cơ sở có ý thức thực hiện các thủ tục pháp lý về ATTP nhưng 

vẫn còn hạn chế hiểu biết trong việc bố trí, sắp xếp cơ sở theo hướng thuận tiện 

vệ sinh, không lập sổ theo dõi nguồn gốc nguyên liệu đầy đủ thông tin đảm bảo 

cho việc truy xuất nguồn gốc; vài cơ sở không theo dõi giá trị của giấy xác nhận 

kiến thức ATTP, giấy chứng nhận đủ sức khỏe của nhân viên trực tiếp sản xuất, 

chế biến; 

 - Lực lượng lao động trong các cơ sở thực phẩm hiện nay luôn thay đổi 

đã gây khó khăn không nhỏ cho việc duy trì các giấy tờ pháp lý về điều kiện con 

người của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

4. Tình hình vi phạm, xử lý và kiến nghị xử lý vi phạm: 

Tổng số cơ sở vi phạm là 04, trong đó phạt tiền là 2 cơ sở, cam kết khắc 

phục về việc bố trí lại cơ sở vật chất nơi sản xuất 01 cơ sở và 01 cơ sở đang chờ 

xử lý. 

Tổng số tiền xử phạt 1.050.000 đồng (một triệu không trăm năm mươi 

ngàn đồng). 
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Với các hành vi vi phạm: 

- Sản xuất thực phẩm không có giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP;  

- Không thực hiện cập nhật kiến thức an toàn thực phẩm theo quy định 

cho đối tượng thuộc diện phải cập nhật kiến thức; 

- Bố trí sản xuất thực phẩm không thuận tiện vệ sinh. 

III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Thuận lợi:  

Đoàn kiểm tra liên ngành được thành lập đúng thời điểm diễn ra tháng 

hành động, thành phần tham gia đoàn đủ đại diện của 03 ngành Y tế, Công 

thương, Nông nghiệp phát triển nông thôn, đặc biệt có sự tham gia của đại diện 

Mặt trận tổ quốc Việt Nam đã làm tăng uy thế của đoàn kiểm tra. 

Trong quá trình kiểm tra các thành viên luôn duy trì đủ về mặt số lượng 

để thực hiện nhiệm vụ, thể hiện tinh thần trách nhiệm, khách quan, nghiêm khắc 

đúng nguyên tắc trong hoạt động thanh, kiểm tra đồng thời cũng có sự cảm 

thông, chia sẽ trước những khó khăn của cơ sở, doanh nghiệp. 

2. Khó khăn:  

Số lượng cơ sở sản xuất thực phẩm được kiểm tra không nhiều là vì các 

ngành đã có đoàn kiểm tra chuyên ngành đang hoạt động từ trước và kéo dài đến 

trong tháng hành động. 

IV. KIẾN NGHỊ 

Cần có cơ chế thoáng hơn nữa trong việc hỗ trợ công tác phí cho đoàn 

kiểm tra liên ngành để cơ quan chủ trì chủ động kinh phí trong việc tổ chức 

kiểm tra tại các huyện, thị, thành. 

Trân trọng./. 

 

 Nơi nhận: 

- Cục ATTP; 

- Sở Y tế; 

- Sở NNPTNT; 

- Sở Công Thương: 

- Phòng PC49 CA tỉnh; 

- Thanh tra Sở Y tế; 

- Đội QLTT số 1; 

- Lưu: VT, P.CTTTr. 

TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA 
 

 

Đã ký 

 

 

 

Nguyễn Chí Công 

 


