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UBND TỈNH AN GIANG 

BAN CHỈ ĐẠO LIÊN NGÀNH 

VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1236/BB-BCĐLNVSATTP An Giang, ngày 07 tháng 05 năm 2019 

 

BIÊN BẢN 

Hội nghị triển khai Tháng hành động vì ATTP năm 2019 

 

Vào lúc 08 giờ 00, ngày 17/04/2019, tại Hội trường Sở Y tế An Giang đã 

diễn ra Hội nghị Triển khai “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm năm 2019” 

do ông Nguyễn Thanh Bình – Phó Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an 

toàn thực phẩm (BCĐ LN VSATTP) tỉnh, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang 

và ông Phan Vân Điền Phương – Phó trưởng BCĐ liên ngành VSATTP tỉnh, Phó 

Giám đốc Sở Y tế chủ trì. 

I. Thành phần tham dự 

- Tuyến tỉnh: 35 đại biểu; 

- Tuyến huyện: 33 đại biểu; 

Tổng cộng 68 người tham dự gồm các Sở, Ban ngành tuyến tỉnh, huyện.  

II. Nội dung Hội nghị 

1. Báo cáo và triển khai kế hoạch: 

Ông Nguyễn Chí Công – Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực 

phẩm tỉnh trình bày: 

- Báo cáo công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2018 – Kế 

hoạch hoạt động năm 2019 của BCĐ liên ngành VSATTP. 

- Triển khai Kế hoạch “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019 

tại An Giang. 

2. Tham luận, thảo luận và đóng góp ý kiến: 

2.1. Ông Ngô Đình Sỹ - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông 

lâm sản và thủy sản báo cáo tham luận về thực trạng quản lý ATTP trong lĩnh 

vực Nông nghiệp: 

- Công tác tuyên truyền đặt lên hàng đầu, thứ sáu của tuần cuối tháng 

ngành Nông nghiệp phổ biến văn bản pháp luật cho cán bộ tuyến xã. Hằng năm 

tổ chức tuyên truyền cho các cơ sở từ 3 hoặc 4 huyện theo cụm, tuyên truyền 

cho các xã xây dựng Nông thôn mới (100% cơ sở nhỏ ký cam kết, 100% cơ sở 

làm giấy chứng nhận đủ điều kiện về ATTP).  
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- Xây dựng được 07 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, xây dựng đề án 

giống các tra 3 cấp. 

- Kết hợp với kênh truyền hình VTV1 xuống cơ sở ghi hình đối với cơ sở 

đạt được tiêu chí VietGap, GlobalGap. 

- Phối hợp Hội Nông dân, Hội Phụ nữ tỉnh xây dựng tổ hợp tác đường 

Thốt nốt truyền thống của người Khmer. 

- Ngành Nông nghiệp thường xuyên kiểm tra, giám sát các sản phẩm của 

Nông nghiệp. Tuy nhiên do thiếu kinh phí, nên các đoàn kiểm tra chủ yếu kiểm 

tra thủ tục hành chính, đôi khi test nhanh nhưng do quy định chỉ kiểm tra 01 cơ 

sở 01 năm/lần làm trở ngại công tác kiểm tra. 

- Kiến nghị: Năm 2019, chương trình Y tế - Dân số không có kinh phí của 

lĩnh vực Nông nghiệp nên phải xin kinh phí địa phương hỗ trợ. 

2.2. Ông Nguyễn Thanh Tâm – Phó Giám đốc Sở Công thương: 

- Sở Công thương vừa phải thanh tra nhà nước, vừa phải thanh kiểm tra 

chuyên ngành do lực lượng Quản lý thị trường tách khỏi Sở Công thương nên 

công tác thanh kiểm tra chưa được thường xuyên. Tuy nhiên, Sở Công thương 

tham mưu với UBND tỉnh phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang 

tiến hành thanh, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

- Sở Công thương thường xuyên tập huấn cho các xã xây dựng nông thôn 

mới và nâng cao; tập huấn về phụ gia thực phẩm. 

-  Sở Công thương xây dựng đề án truy xuất nguồn gốc thịt heo và nông sản 

với mục tiêu là đảm bảo ATTP của thịt heo và nông sản trên địa bàn tỉnh An Giang.  

2.3. Ông Lâm Thành Tứ – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Tp. Châu Đốc 

tham luận về công tác quản lý ATTP trên địa bàn Tp. Châu Đốc: 

- Công tác chỉ đạo: Trung tâm Y tế Tp. Châu Đốc tham mưu UBND thành 

phố chỉ đạo thường xuyên hoạt động ATTP. 

- Công tác truyền thông: Thông qua hệ thống truyền thanh, truyền hình, Đài 

Truyền thanh thành phố Châu Đốc đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, 

đoàn kiểm tra liên ngành đã tuyên truyền và phát tin, bài, phóng sự, câu chuyện 

truyền thanh và chuyên mục Thông điệp vàng và Người Việt Nam dùng hàng 

Việt Nam. Đài còn kết hợp với Công ty Truyền thông Nam Phát tuyên truyền về 

thực phẩm bẩn, thực phẩm an toàn trong tiết mục vì sức khỏe cộng đồng. 

- Công tác kiểm tra: Trung tâm Y tế Tp. Châu Đốc tham mưu UBND 

thành phố tổ chức tri ển khai, thành lập đoàn kiểm tra liên ngành và tiến hành 

kiểm tra trong dịp tết Nguyên đán, Tháng hành động lễ hội vía Bà chúa xứ Núi 

Sam, .… Trung tâm Y tế Tp. Châu Đốc thường xuyên phối hợp với phòng y tế, 

Chi cục, Thanh tra sở thực hiện thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về an toàn thực 

phẩm trên địa bàn; phối hợp với các Cơ quan hữu quan , chủ trì thực hiện Đề án 



3 

“Phát triển chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và quản lý An ninh trật tự - Văn 

minh thương mại trên địa bàn thành phố Châu Đốc giai đoạn 2016 – 2020”. 

- Mô hình ẩm thực đường phố: Hiện nay Trung tâm Y tế phối hợp UBND 

xã, Trạm Y tế lập kế hoạch nhân rộng mô hình ẩm thực đường phố đảm bảo ATTP. 

- Thuận lợi: Được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của thành ủy, UBND, 

sự chỉ đạo về chuyên môn của Chi cục ATVSTP và sự phối hợp chặt chẽ của 

các thành viên Ban chỉ đạo nên công tác ATTP được tiến hành thuận lợi. BCĐ 

liên ngành VSATTP phường, xã thực hiện tốt công tác đảm bảo ATTP trên địa 

bàn quản lý. 

- Khó khăn: Phát sinh nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống mới hoạt 

động nên người dân chưa hiểu và thực hiện đúng quy định về ATTP. Người tiếp 

xúc với thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thường xuyên 

thay đổi. Kinh phí hỗ trợ cho công tác kiểm tra ATTP còn hạn chế, không đủ để 

trang trãi các chi phí cho thành viên đoàn kiểm tra, hiện tại khoán theo đợt. BCĐ 

liên ngành VSATTP phường, xã không được hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động 

như: hỗ trợ thành viên Ban chỉ đạo, hỗ trợ công tác kiểm tra, in biên bản kiểm tra. 

- Kiến nghị: Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về ATTP tại cộng 

đồng. Tăng cường công tác kiểm tra và quản lý các hộ kinh doanh thức ăn 

đường phố và cơ sở thực phẩm trên địa bàn (đặc biệt là các hộ mua bán vào ban 

đêm, gánh hàng rong). UBND tỉnh xem xét hỗ trợ thêm kinh phí cho công tác 

kiểm tra ATTP, có chủ trương hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động của Ban chỉ 

đạo phường, xã. 

2.4. Ông Phan Vân Điền Phương – Phó trưởng BCĐ liên ngành VSATTP 

tỉnh, Phó Giám đốc Sở Y tế: 

- Đối với lĩnh vực Nông nghiệp: Khi đi kiểm tra cơ sở nên phối hợp chặt 

chẻ với tuyến huyện, phối hợp luôn việc lấy mẫu tại cơ sở, tránh trường hợp 

kiểm tra qua loa để tính là 01 lần kiểm tra trên 1 cơ sở. 

- Đối với lĩnh vực Công thương: BCĐ liên ngành VSATTP tỉnh ghi nhận 

ý kiến việc phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh để kiểm tra. 

3. Kết luận Hội nghị: 

Ông Nguyễn Thanh Bình – Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Liên ngành 

VSATTP tỉnh, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhận xét và kết luận một 

số nội dung sau:   

3.1. Nhận xét, đánh giá: 

- Về ưu điểm: tỉnh đã thực hiện tốt việc kiểm tra liên ngành, có nhiều mô 

hình đảm bảo ATTP; các văn bản quy phạm pháp luật ATTP được cụ thể hóa 

của từng đơn vị, địa phương. 
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- Về hạn chế: 

+ Dư lượng hóa chất, bảo quản kém chất lượng chưa được phát hiện kịp 

thời; 

+ Chế biến thực phẩm tại hộ gia đình chưa được đảm bảo đối với hộ kinh 

doanh gia đình, thủ công. 

+ Kiểm tra, xử lý đối với khung hình phạt chưa tương xứng do cơ chế; đội 

ngũ cán bộ chưa đủ để đáp ứng cho công tác kiểm tra hàng gian, hàng giả, hàng 

kém chất lượng,... 

+ Ý thức chấp hành của một số cơ sở thực phẩm chưa cao. 

3.2. Kết luận: 

- Các sở, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, UBND địa phương cần 

nâng cao trách nhiệm của mình, quan tâm công tác ATTP, phối hợp chặt chẽ để 

đảm bảo ATTP đặc biệt trong Tháng hành động vì ATTP năm 2019. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền đến các cơ sở nhỏ, lẻ đến cơ sở lớn 

trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm cần nâng cao trách nhiệm ATTP và chịu 

trách nhiệm tác hại của họ gây ra. 

- Các Ban, Ngành phối hợp với Đài Phát thanh, truyền hình xây dựng các 

chuyên mục về ATTP. 

- Về công tác tuyên truyền, kiểm tra cần thường xuyên, liên tục, từng địa 

phương thành lập đoàn kiểm tra liên ngành; Nói không với tiêu cực khi kiểm tra, 

nâng cao đạo đức của cán bộ kiểm tra; Quy định trong quy trình kiểm tra, kết 

hợp với tuyên truyền để khơi dậy về đạo đức của cơ sở.  

- Kinh phí: Ngoài ngân sách của tỉnh các địa phương cần cân đối kinh phí 

để thực hiện. 

Những nội dung thống nhất trong cuộc họp ngày hôm nay, Chủ trì hội 

nghị sẽ báo cáo với UBND tỉnh và thông báo cho BCĐ liên ngành VSATTP 

huyện, thị, thành để thực hiện. 

Hội nghị kết thúc lúc 11giờ 00 cùng ngày./. 

 

Nơi nhận:  
- Ủy ban nhân dân tỉnh;  

- Các thành viên BCĐLN VSATTP tỉnh; 

- BCĐLN VSATTP 11 huyện, thị, thành phố; 

- Lưu: VT, NVY, CC.ATVSTP. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ  

Phan Vân Điền Phương  
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