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BÁO CÁO 

CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2020 
 

Thực hiện Công văn số 2675/ATTP-KHTC ngày 16/11/2020 của Cục An 

toàn thực phẩm về chuẩn bị nội dung họp Ban Chỉ đạo liên ngành về tổng kết công 

tác ATTP năm 2020. 

Ban Chỉ đạo (BCĐ) liên ngành về An toàn thực phẩm tỉnh An Giang báo 

cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2020, 

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2021 

1. Đánh giá công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2020: 

1.1. Công tác chỉ đạo và xây dựng, ban hành các văn bản về an toàn thực 

phẩm:  

- UBND tỉnh đã ban hành 02 kế hoạch, 03 quyết định, 05 công văn, 02 thông 

báo; BCĐ tỉnh ban hành 04 kế hoạch, 04 công văn, 06 báo cáo (kèm Phụ bảng). 

- Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trong cả nước nói 

chung và tỉnh An Giang nói riêng; tại An Giang cả hệ thống chính trị đã tập trung 

toàn lực để phòng, chống dịch bệnh COVID-19; thực hiện theo chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ và UBND tỉnh về giãn cách xã hội; các cơ sở kinh doanh dịch vụ 

ăn uống tạm thời ngưng hoạt động nên công tác triển khai Tháng hành động ATTP 

của tỉnh tạm thời dời lại trung tuần tháng 5, vì thế BCĐ tỉnh đã ban hành Kế hoạch 

số 1148/KH-BCĐLNATTP ngày 08/5/2020 về Kế hoạch triển khai "Tháng hành 

động vì An toàn thực phẩm " năm 2020. 

- Chỉ đạo các Sở ngành và BCĐ 11 huyện, thị, thành; BCĐ 156 xã, phường, 

thị trấn triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) Tết Nguyên đán 

Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân 2020, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 

2020, Tết Trung thu năm 2020 tại địa phương. 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo liên 

ngành an toàn thực phẩm tỉnh năm 2020. 

- Nhằm hạn chế những nguy cơ gây ngộ độc và bảo đảm ATTP trong sản 

xuất, chế biến, kinh doanh và tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong công tác bảo đảm ATTP. Với vai trò, trách 

nhiệm quản lý nhà nước về ATTP, các Sở, ngành đã ban hành nhiều văn bản 

hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ 

được giao trong tác quản lý ATTP. 
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1.2. Xây dựng và triển khai các chương trình, đề án bảo đảm an toàn thực 

phẩm.  

- Chương trình giám sát dư lượng hóa chất, kháng sinh trong động vật và sản 

phẩm động vật thủy sản nuôi: Thực hiện thu mẫu giám sát dư lượng hóa chất, 

kháng sinh trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi tại 6 vùng nuôi 

(thuộc các huyện Phú Tân, An Phú, Chợ Mới, Thoại Sơn, Long Xuyên và TP. 

Châu Đốc), từ tháng 03 đến tháng 11/2020 với số lượng 181 mẫu. Kết quả phân 

tích có 177 mẫu đạt và 04 mẫu không đạt (03 mẫu cá tra thương phẩm phát hiện dư 

lượng kháng sinh Enrofloxacin, Ciprofloxacin, Ofloxacin Flumequin và 01 mẫu cá 

lóc thương phẩm phát hiện dư lượng kháng sinh Enrofloxacin, Ciprofloxacin, 

Ofloxacin). Sở Nông ngiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các đơn vị trực 

thuộc có liên quan  điều tra nguyên nhân mẫu nhiễm, đồng thời phát hành thông 

báo về kết quả Chương trình kiểm soát dư lượng các chất độc hại trong động vật 

thủy sản nuôi và báo cáo về tình hình nuôi trồng thủy sản hàng tháng theo quy 

định. 

- Chương trình thu mẫu giám sát phân tích các chỉ tiêu sản phẩm nông thủy 

sản: Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã triển khai thu 127 

mẫu để kiểm tra chất lượng sản phẩm, kết quả có 97 mẫu đạt và 30 mẫu không đạt, 

(chiếm tỷ lệ 23,62 %) giảm 8,22% so với 2019. Các chỉ tiêu không đạt Sodium 

benzoate, Phosphat (tính theo P), Ciprofloxacin, Enrofloxacin, Tổng vi sinh vật 

hiếu khí, SO2. 

- Thực hiện chỉ tiêu 17.8 về tỷ lệ hộ gia đình và các cơ sở sản xuất kinh 

doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo ATTP do ngành nông nghiệp 

quản lý thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: Thực hiện lộ trình 

xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững tại các ấp thuộc các xã khó 

khăn, xã biên giới tỉnh An Giang giai đoạn 2018 –2020. Chi cục Quản lý chất 

lượng Nông lâm sản và Thủy sản phối hợp với các Chi cục Thủy sản, Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi và Thú y tiến hành kiểm tra, xác minh kết quả thực 

hiện tiêu chí 17.7 của 26 ấp nông thôn mới năm 2020, kết quả có 11 ấp đạt yêu cầu 

và 11 ấp của huyện An Phú và huyện Tri Tôn đăng ký trình thực hiện ấp nông thôn 

mới sang năm 2021 do bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, tác động đến nhiều 

mặt của đời sống kinh tế xã hội, một số ngành, lĩnh vực sản xuất bước đầu bị ảnh 

hưởng. 

- Hỗ trợ xây dựng, kết nối chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn: 

Trong năm 2020, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã xác 

nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn đối với sản phẩm nhãn xuồng của Tổ hợp 

tác Nhãn xuồng Khánh Hòa huyện Châu Phú, nâng tổng số chuổi sản phẩm an toàn 

trong tỉnh đến nay (giai đoạn 2016 - 2020) là 22 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn 

với 27 sản phẩm có kết quả có kết quả đạt yêu cầu ATTP. Hiện tại, Chi cục đã lấy 

10 mẫu để phân tích các chỉ tiêu ATTP và hoàn chỉnh hồ sơ xác nhận chuỗi sản 

phẩm an toàn cho các sản phẩm như: Trà mãng cầu, măng chua, mật ong, đường 

thốt nốt, lá tía tô, măng tây, chả cá thát lát, xoài, gạo và dưa lưới. Các cơ sở tham gia 

chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn được lấy mẫu giám sát chất lượng tại các công 



3 

đoạn: sản xuất ban đầu, sơ chế/chế biến, kinh doanh, các công đoạn đều áp dụng quy 

trình quản lý chất lượng, bảo đảm truy xuất nguồn gốc, có cam kết về ATTP. 

1.3. Công tác thông tin, giáo dục, truyền thông. 

- Trong lĩnh vực y tế, hoạt động truyền thông được triển khai rộng khắp từ 

tỉnh cho đến xã, đa dạng hóa các phương tiện truyền thông: 

+ Phối hợp với Đài Phát thanh và truyền hình An Giang phát hình 31 lượt và 

phát thanh 10.637 lượt trên các đài truyền thanh trong toàn tỉnh.  

+ Treo 770 băng rôn, khẩu hiệu về ATTP; sao chép 04 đĩa hình và 27 đĩa 

tiếng tuyên truyền về ATTP. 

+ Tổ chức 616 buổi nói chuyện chuyên đề ATTP với 3.361 người tham dự. 

+ Tổ chức 15 lớp tập huấn kiến thức về ATTP cho các cơ sở sản xuất thực 

phẩm với 304 người tham dự. 

+ Tổ chức 83 đợt truyền thông cơ động với 1.606 người tham dự. 

+ Thực hiện 740 bài viết, bản tin tuyên truyền về ATTP; đăng tải thông tin 

về ATTP trên website của Chi cục 82 bản tin. 

+ Sửa chữa 18 pano tuyên truyền Bộ luật Hình sự về ATTP. 

+ Chi cục tổ chức 10 lớp tập huấn về nghiệp vụ công tác thanh, kiểm tra cho 

cán bộ quản lý chương trình ATTP tuyến huyện, xã với 275 người tham dự. 

+ Chi cục đã thiết lập, cập nhật trên website http://antoanthucpham.org các 

bộ hồ sơ mẫu về tự công bố chất lượng và chứng nhận đủ điều kiện ATTP, phổ 

biến các văn bản pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chẩn quốc gia về phụ gia dùng cho 

thực phẩm, … nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện các 

thủ tục về cấp giấy ATTP và thông tin liên quan về ATTP. 

- Trong lĩnh vực Nông nghiệp: 

+ Tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND ngày 

18/11/2019 của UBND tỉnh An Giang, với số lượng 50 người tham dự. Đồng thời, 

triển khai tập huấn hướng dẫn thực hiện Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND ngày 

18/11/2019 cho 24 công chức, viên chức Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng 

Kinh tế 11 huyện, thị, thành phố. 

+ Tổ chức 22 đợt xác nhận kiến thức ATTP cho 779 người tham dự. Trong 

các đợt xác nhận kiến thức cho người lao động, chủ doanh nghiệp, Chi cục Quản lý 

chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản luôn lồng ghép triển khai và tuyên truyền 

các văn bản pháp luật về ATTP (Luật An toàn thực phẩm, các Nghị định có liên 

quan; các yếu tố, nguy cơ dẫn đến mất ATTP trong quá trình sản xuất thực tế…).  

+ Tổ chức 01 lớp tuyên truyền một số quy định về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực ATTP cho các cơ sở sản xuất khô cá, mắm cá trên địa bàn các 

huyện An Phú, Châu Phú, Tịnh Biên, TX Tân Châu và TP Châu Đốc với 50 người 

tham dự. 

http://antoanthucpham.org/
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+ Thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 

năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp, hỗ trợ cho các cấp 

hội và hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai tuyên truyền, phổ biến các văn 

bản liên quan đến ATTP, các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về sản xuất 

kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn cũng như các quy định về xử phạt hành 

chính đối với các hành vi vi phạm về ATTP theo quy định của pháp luật với 86 hội 

viên tham dự. 

- Trong lĩnh vực Công thương: 

+ Ban hành 08 Quyết định công nhận kết quả kiểm tra xác nhận kiến thức 

ATTP cho 668 người. 

+ Phối hợp các Phòng Kinh tế tổ chức tập huấn tiêu chí 17.8 về an toàn thực 

phẩm trong thực hiện xã/ấp nông thôn mới/ nông thôn mới nâng cao đối với 09 xã.  

+ Tổ chức 02 lớp tập huấn về ATTP với chủ đề: “An toàn khi sử dụng phụ 

gia và đạo đức trong sản xuất kinh doanh thực phẩm” với 145 người là cán bộ, 

công chức cấp huyện, cấp xã và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc 

ngành công thương quản lý.  

+ Triển khai các nội dung của hiện Nghị định số 17/2020/NĐ-CP của Chính 

phủ ngày 05/02/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên 

quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Công Thương. 

+ Phổ biến Thông tư số 13/2020/TT-BCT ngày 18/06/2020 của Bộ Công 

Thương Sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương đến các cơ sở/DN sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm và các Phòng KT/ KT-HT. 

+ Đăng trên website của Sở Công thương 02 bài viết về ATTP. 

- Cục Quản lý thị trường: 

+ Nhằm hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020 

với chủ đề là “Bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử”, Cục Quản lý thị 

trường (QLTT) phối hợp với Sở Công thương, Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng và Chi cục ATVSTP tham gia làm diễn giả buổi Tọa đàm trên đài Phát thanh 

- Truyền hình An Giang về “Tư vấn bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh 

vực mua sắm” vào ngày 29/5/2020. Buổi tọa đàm nhằm tư vấn, giải đáp những 

thắc mắc của người tiêu dùng trong tỉnh về các nội dung có liên quan đến quyền lợi 

người tiêu dùng, nhất là trong hoạt động mua sắm hàng hóa nhằm nâng cao nhận 

thức, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng tham gia của toàn xã hội đối với công tác 

bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

+ Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang xây dựng Kế hoạch số 264/KH-

CQLTT ngày 27/02/2020 về việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 

2020. Trong đó định hướng tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật 

mới cho hai nhóm đối tượng: Công chức, người lao động thuộc Cục QLTT và các 

tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực địa bàn quản lý 



5 

trong toàn tỉnh. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến ngày càng phức phức 

tạp, đồng thời thực hiện theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội 

trong tình hình dịch bệnh. Vì vậy, Cục QLTT đã thay đổi hình thức tuyên truyền 

thông qua việc đăng tải các bản tin tuyên truyền văn bản pháp luật trên các phương 

tiện thông tin đại chúng, có 62 bản tin được đăng tải trên website của Cục. Nội 

dung các bản tin chủ yếu tuyên truyền các quy định pháp luật mới ban hành cho 

doanh nghiệp; các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch 

bệnh  COVID-19; các hình thức xử lý hình sự đối với hành vi vi phạm trong 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như: trốn cách ly, kinh doanh dịch vụ khi đã 

có lệnh tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh phòng chống dịch; các hành vi lợi dụng 

tình hình khan hiếm hàng hóa trên thị trường để mua vét, mua gom hoặc lợi dụng 

dịch bệnh để định giá bán hàng hóa bất hợp lý đối với hàng hóa thiết yếu như 

lương thực, thực phẩm, .... 

1.4. Công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm 

1.4.1. Kiểm tra liên ngành: (Phụ bảng) 

Toàn tỉnh đã thành lập 376 đoàn kiểm tra liên ngành ATTP, kiểm tra 12.486 

cơ sở, số cơ sở đạt chuẩn là 11.220 cơ sở, tỷ lệ đạt 89,8%. Tiến hành xử lý 230 cơ 

sở vi phạm: cảnh cáo 38 cơ sở, phạt tiền 106 cơ sở với số tiền 756,61 triệu đồng; 

hủy sản phẩm 86 cơ sở; nhắc nhở 1.036 cơ sở. Thực hiện được 577 test nhanh, đạt 

557 test (97%). 

1.4.2. Kiểm tra chuyên ngành: 

a) Lĩnh vực Y tế: 

- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã tổ chức kiểm tra, giám sát 31 bếp ăn 

trên địa bàn tỉnh, lấy 31 mẫu nguồn nước chế biến thực phẩm kiểm nghiệm vi sinh; 

kết quả đạt 28 mẫu (tỷ lệ đạt 90%); 

- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra 

chuyên ngành gồm 10 cuộc thanh tra, kiểm tra, đã tiến hành thanh kiểm tra 101 cơ 

sở, đạt 90 cơ sở, tỷ lệ cơ sở đạt chuẩn là 89%; có 11 cơ sở vi phạm, tỷ lệ vi phạm 

11% với tổng số tiền phạt là 87 triệu đồng với các hành vi chủ yếu là sản xuất hàng 

hóa có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; chứng nhận 

đủ điều kiện ATTP, .... 

b) Lĩnh vực Nông nghiệp: 

- Thanh tra, kiểm tra cơ sở sán xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản. 

- Thành lập 03 đoàn kiểm tra tra chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm 

thủy sản. Các đoàn kiểm tra phối hợp cùng với phòng Cảnh sát Môi trường, phòng 

An ninh Kinh tế - Công an tỉnh An Giang, phòng Nông nghiệp và PTNT các 

huyện, phòng Kinh tế thị xã, thành phố đã tiến hành kiểm tra được 55 cơ sở, doanh 

nghiệp và lấy 23 mẫu sản phẩm trên địa bàn tỉnh để kiểm tra chất lượng (có 01/23 

mẫu kết quả không đạt chất lượng), ban hành 15 quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính với tổng số tiền 105.500.000 đồng. 
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Ngoài ra, Chi cục phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về 

Môi trường - Công an tỉnh An Giang (Đoàn do Phòng CSMT chủ trì) tiến hành 

kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và an toàn thực 

phẩm tại 02 cơ sở chế biến nước mắm trên địa bàn thành phố Long Xuyên và 

huyện Châu Thành. Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra lấy 02 mẫu nước mắm 

thành phẩm để kiểm tra chất lượng. Kết quả thử nghiệm 01 mẫu nước mắm đạt 

chất lượng, 01 mẫu không đạt chất lượng, ban hành 01 quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính với tổng số tiền 137.500.000 đồng. 

c) Lĩnh vực Công thương: 

Sở Công thương đã xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch hướng dẫn, hậu 

kiểm cơ sở, doanh nghiệp nhằm duy trì điều kiện đảm bảo ATTP sau cấp phép 

năm 2020. 

Cục Quản lý thị trường đã thực hiện kiểm tra: 

- Thực phẩm nhập lậu: Kiểm tra 38 trường hợp, vi phạm 32 trường hợp. 

Hàng hóa vi phạm chủ yếu: đường cát, bia, nước giải khát, nông sản, hoa quả,... trị 

giá hàng hóa vi phạm khoảng 607,048 triệu đồng, phạt vi phạm hành chánh khoảng 

226,2 triệu đồng. Riêng mặt hàng đường cát: Kiểm tra 10 trường hợp, vi phạm 08 

trường hợp, tạm giữ để xử lý 15.350 kg đường, trị giá 148,22 triệu đồng, phạt vi 

phạm hành chánh 110 triệu đồng. 

- Thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ: Kiểm tra, phát hiện 02 trường 

hợp tập kết, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng hóa vi phạm 

là 1.250 kg trái me khô, 50 kg chà bông gà trị giá 80,7 triệu đồng, hàng hóa tịch 

thu và tiêu hủy theo quy định. 

- Thực phẩm giả: Kiểm tra, phát hiện 03 trường hợp kinh doanh thực phẩm 

vi phạm về nhãn (kinh doanh hàng hóa có nhãn ghi không đúng nội dung bắt buộc 

phải thể hiện trên nhãn theo tính chất hàng hóa theo quy định của pháp luật về 

nhãn hàng hóa; hàng hóa nhập khẩu có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng 

không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam), hàng hóa vi phạm là 8.700 kg đường 

cát, 10 thùng bia Bia Oranje boom, trị giá 124,97 triệu đồng, phạt vi phạm hành 

chánh 26,25 triệu đồng. 

Ngoài ra, kiểm tra và nghi vấn 01 trường hợp hàng hóa sử dụng bao bì giả 

nhãn hiệu AJI-NO-MOTO, tạm giữ 19 bao bột ngọt, loại 1kg/bao, trị giá 1,083 

triệu đồng, phạt VPHC 4,057 triệu đồng. 

- Kiểm tra theo Kế hoạch định kỳ 2020: kiểm tra 404 trường hợp sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm, vi phạm 24 trường hợp, hành vi vi phạm gồm: buôn bán 

hàng cấm là thuốc lá điếu ngoại, không niêm yết giá, hàng hóa quá hạn sử dụng). 

Phạt vi phạm hành chánh 27 triệu đồng. 

1.5. Công tác kiểm nghiệm, giám sát và phân tích nguy cơ ô nhiễm thực 

phẩm, kết quả đánh giá, công nhận phòng kiểm nghiệm đạt chuẩn ISO 17025; 

kết quả đánh giá, chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà 

nước về ATTP. 
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Giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 

phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế 11 

huyện, thị, thành lấy 320 mẫu thực phẩm, thức ăn phổ biến có nguy cơ cao có 

nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Cục An toàn thực 

phẩm (thịt chế biến sẵn ăn ngay, bánh ướt, bánh phở, bánh canh, giò/chả thịt lợn 

hoặc bò, dầu mỡ đã chiên, sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ đến 12 tháng 

tuổi, sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích bổ sung cho trẻ từ 6 đến 36 

tháng tuổi, nước đá viên dùng liền, nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên) 

và test nhanh, kiểm nghiệm 775 chỉ tiêu về vi sinh, lý hóa với kết quả đạt 276 mẫu, 

tỷ lệ đạt 86% như sau: 

- Test nhanh 200 mẫu với 350 chỉ tiêu lý hóa; kết quả đạt 193 mẫu với 343 

chỉ tiêu, tỷ lệ mẫu đạt 97%. 

- Kiểm nghiệm 120 mẫu với 425 chỉ tiêu về vi sinh, lý hóa; kết quả đạt 83 

mẫu với 367 chỉ tiêu, tỷ lệ mẫu đạt 69%. 

Chi cục đã lập kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn cách khắc phục, lấy mẫu lại đối 

với các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, đóng bình, nước đá viên dùng liền; 

gửi danh sách thông báo cho Trung tâm Y tế, Phòng Y tế huyện, thị, thành để tiến 

hành kiểm tra và hướng dẫn cách khắc phục cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn 

uống. 

1.6. Các hoạt động khác 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã tham mưu và đề xuất Sở Y tế nâng 

cấp thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về ATTP lên cấp độ 4 và phối 

hợp với Sở Thông tin Truyền thông xây dựng hệ thống báo cáo dữ liệu động LRIS 

chương trình an toàn thực phẩm từ tỉnh đến huyện và trong nội bộ cơ quan. 

2. Đánh giá chung 

2.1. Kết quả đạt được: 

Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của BCĐ Liên ngành an toàn thực phẩm 

Trung ương, UBND tỉnh, lãnh đạo các cấp và sự phối hợp đồng bộ của các Sở, 

ngành trong công tác quản lý ATTP nên việc tổ chức triển khai các hoạt động đảm 

bảo ATTP năm 2020 được thuận lợi. 

Trong năm 2020, toàn tỉnh không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm trên 30 

người mắc. 

Tuy công tác triển khai Tháng hành động ATTP chưa tiến hành theo đúng 

tiến độ do tình hình dịch bệnh COVID-19, nhưng Ban Chỉ đạo liên ngành đã triển 

khai công tác tuyên truyền về ATTP trong toàn tỉnh với nhiều hình thức như: treo 

băng rôn tại các cơ sở kinh doanh, phát thanh trên loa đài từ tỉnh đến cơ sở, .... 

Các ban ngành và thành viên Ban Chỉ đạo đã tích cực hưởng ứng tham gia, 

chỉ đạo theo chức năng nhiệm vụ được giao; tổ chức thực hiện các chỉ đạo về 

ATTP được triển khai đầy đủ, ngành Y tế, Nông nghiệp, Công thương đã tiến hành 

kiểm tra liên ngành, xử phạt được triển khai rộng khắp có hiệu quả trên toàn tỉnh. 
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Nhận thức cộng đồng về ATTP đã có nhiều thay đổi theo hướng tích cực. 

Lãnh đạo chính quyền các cấp đã vào cuộc mạnh hơn và có sự tham gia phối hợp 

của nhiều ngành, việc đảm bảo các điều kiện ATTP của các cơ sở có nhiều chuyển 

biến tốt hơn. 

Công tác tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật về ATTP được thực 

hiện thường xuyên đồng bộ, kịp thời tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác 

quản lý ATTP trên địa bàn tỉnh.  

Hàng năm các đơn vị được giao quản lý công tác ATTP tuyến tỉnh cử cán bộ 

tham gia các lớp đào tạo, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng quản lý do các Bộ chuyên 

ngành đào tạo ATTP; đồng thời tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn cho cán bộ 

làm công tác ATTP tuyến huyện, xã. 

Cán bộ kiểm nghiệm được đào tạo nghiệp vụ, tập huấn nâng cao năng lực, 

đầu tư mua sắm trang thiết bị, dụng cụ, hóa chất phục vụ hoạt động kiểm nghiệm. 

Từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ thử nghiệm tại đơn vị, góp phần phục vụ tốt 

hơn cho người dân và công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn 

tỉnh. 

2.2. Tồn tại: 

- Nguồn lực đầu tư cho công tác quản lý nhà nước về ATTP chưa tương 

xứng với nhiệm vụ được giao (về nhân sự, kinh phí, trang thiết bị kỹ thuật, ...) 

công tác bồi dưỡng, tập huấn cho lực lượng làm nhiệm vụ về ATTP còn ít. 

- Việc bố trí, phân công cán bộ cấp huyện, cấp xã trực tiếp làm công tác 

quản lý, bảo đảm ATTP ít và đều là kiêm nhiệm, thiếu ổn định, chưa đáp ứng yêu 

cầu nhiệm vụ đề ra. Lực lượng cán bộ quản lý, cán bộ thanh tra chuyên ngành còn 

mỏng lại phân tán, việc quản lý ATTP đối với hộ sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ ở xã 

rất khó. 

- Hầu hết các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh có quy 

mô nhỏ lẻ, phân tán rộng trên địa bàn tỉnh và liên quan đến nhiều tổ chức, cá nhân; 

công nghệ sản xuất, chế biến thực phẩm còn thủ công nên việc bảo đảm ATTP còn 

gặp nhiều khó khăn; trong đó, có nhiều khâu đòi hỏi có trình độ, năng lực chuyên 

môn, kỹ thuật cao nên khó theo dõi, kiểm soát. 

- Một số cơ sở, doanh nghiệp không đảm bảo điều kiện kinh doanh, không 

có địa chỉ rõ ràng, cố tình trốn tránh sự kiểm tra của cơ quan quản lý gây khó khăn 

trong công tác kiểm tra. 

3. Kiến nghị, giải pháp 

3.1. Đối với Trung ương: 

- Đề nghị Cục An toàn thực phẩm chỉ đạo công tác quản lý, tăng cường công 

tác tranh tra kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh phụ gia thực phẩm. Điều đáng quan 

tâm là việc các cơ sở kinh doanh phụ gia thực phẩm hiện nay thường tự ý sang 

chiết gói nhỏ nhưng không in nhãn hàng hóa trên gói sản phẩm. 
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- Đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo công tác quản lý, tăng cường công tác 

tranh tra kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh trong chợ, siêu thị thuộc phạm vi quản 

lý của ngành Công thương. 

- Đề nghị Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và ban 

hành quy định về chỉ tiêu mức giới hạn (đặc biệt dư lượng thuốc bảo thực vật, hàm 

lượng Nitrat) đảm bảo ATTP đối với sản phẩm rau, nhằm quản lý tốt việc sản xuất, 

kinh doanh sản phẩm rau (đặc biệt rau ăn lá) đảm bảo ATTP đáp ứng nhu cầu của 

người dân, cũng như thuận lợi cho việc xác nhận chuỗi sản phẩm an toàn theo 

Quyết định 3705/QĐ-BNN-QLCL ngày 20/7/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn. 

 3.2. Đối với UBND tỉnh: 

- Chỉ đạo BCĐ cấp huyện thường xuyên tuyên truyền về ATTP cho các cơ 

sở trên địa bàn quản lý và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm 

về ATTP. 

- Chỉ đạo Sở Công thương, Sở Y tế tăng cường kiểm tra việc sản xuất, kinh 

doanh phụ gia thực phẩm (các cơ sở kinh doanh phụ gia thực phẩm hiện nay 

thường tự ý sang chiết gói nhỏ nhưng không in nhãn hàng hóa trên gói sản phẩm). 

- Chỉ đạo ngành Công thương tăng cường phối hợp kiểm tra cơ sở kinh 

doanh sản phẩm nông lâm thủy sản trong chợ, siêu thị thuộc phạm vi quản lý của 

ngành Công thương. 

4. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 

4.1. Công tác chỉ đạo, điều hành triển khai chính sách, pháp luật 

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức hoạt động BCĐ các cấp. 

- Thực hiện nghiêm Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 về tăng cường quản 

lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới. 

- Thực hiện tốt các hoạt động chỉ đạo trong các dịp lễ hội trên toàn tỉnh, đặc 

biệt Lễ hội Bà Chúa xứ Núi Sam. 

- Tổ chức họp BCĐ định kỳ, đột xuất khi có các vấn đề về ATTP phát sinh 

và tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá công tác bảo đảm An toàn thực phẩm. 

4.2. Công tác thông tin, tuyên truyền 

- Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ 

làm công tác quản lý ATTP. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền cả về hình thức lẫn nội dung trên các phương tiện 

thông tin đại chúng cho các nhóm đối tượng. Trong đó đặc biệt chú trọng đưa tin 

về hoạt động, các vụ vi phạm ATTP góp phần cảnh báo, răn đe các cơ sở sản xuất, 

chế biến thực phẩm có hành vi vi phạm. 

4.3. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm 

- Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động chỉ đạo liên ngành của BCĐ 

tuyến huyện, xã. 
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- Lập kế hoạch và triển khai thực hiện đợt kiểm tra an toàn thực phẩm phục 

vụ thị trường Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; kiểm tra, hậu kiểm, kiểm soát phối 

hợp liên ngành trong các dịp Tháng hành động, Tết Trung thu và đột xuất. 

- Tiếp tục thực hiện hoạt động lấy mẫu giám sát ô nhiễm thực phẩm, kiểm 

soát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi, 

thực phẩm lưu thông. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ ĐẠO CỦA CHÍNH PHỦ VÀ THỦ 

TƯỚNG CHÍNH PHỦ: 

1. Tình hình thực hiện ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam 

tại Thông báo số 208/TB-VPCP ngày 19/6/2020 của Văn phòng Chính phủ: 

- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã thiết lập, cập nhật trên website 

http://antoanthucpham.org các bộ hồ sơ mẫu về tự công bố chất lượng và chứng 

nhận đủ điều kiện ATTP, phổ biến các văn bản pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chẩn 

quốc gia về phụ gia dùng cho thực phẩm, … nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho 

người dân trong việc thực hiện các thủ tục về cấp giấy ATTP và thông tin liên quan 

về ATTP. 

- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với Sở Thông tin Truyền 

thông xây dựng hệ thống báo cáo dữ liệu động LRIS chương trình an toàn thực 

phẩm từ tỉnh đến huyện và trong nội bộ cơ quan. 

- Sở Y tế nâng cấp thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về ATTP 

lên cấp độ 4. 

2. Tình hình thực hiện chỉ đạo khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ: 

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 386/UBND-KGVX ngày 15/4/2020 về 

việc Thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg về tăng cường quản lý nhà nước về an toàn thực 

phẩm trong tình hình mới. 

Trên đây là báo cáo của BCĐ tỉnh An Giang về công tác đảm bảo an toàn an 

toàn thực phẩm năm 2020 và kế hoạch năm 2021./. 

 
Nơi nhận:  
- BCĐ liên ngành TW ATTP; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh;  

- Các thành viên BCĐLN ATTP tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- Sở Công thương; 

- Sở NN&PTNT; 

- Chi cục ATVSTP; 

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG BAN  

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Phan Vân Điền Phương 

 

 

http://antoanthucpham.org/
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Phụ bảng 

 (Kèm theo Báo cáo số 3496/ BC-BCĐLNATTP ngày 04 tháng 12 năm 2020 của 
Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh An Giang) 

 

1. Công tác xây dựng, ban hành các văn bản về ATTP: 

- UBND tỉnh ban hành: 

+ Kế hoạch số 786/KH-UBND ngày 02/12/2019 về việc Kế hoạch Tổ chức 

Ngày hội Mắm An Giang – Nam Bộ năm 2020; 

+ Thông báo số 04/TB-VPUBND ngày 07/01/2020 về việc Thông báo kết 

luận  của Phó Chủ tịch tỉnh Trần Anh Thư tại cuộc họp Ban Tổ chức Ngày hội 

Mắm An Giang – Nam Bộ 2020; 

+ Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 10/4/2020 về việc Kế hoạch triển khai 

thực hiện Đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh An Giang năm 2020; 

+ Công văn số 386/UBND-KGVX ngày 15/4/2020 về việc Thực hiện Chỉ thị 

17/CT-TTg về tăng cường quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình 

mới; 

+ Quyết định số 1205/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 về việc Quyết định kiện 

toàn Ban Chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm tỉnh An Giang; 

+ Công văn số 621/UBND-KGVX ngày 12/6/2020 về việc kết luận của Thủ 

tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ sáng 

ngày 09/6/2020 về phòng, chống dịch COVID-19; 

+ Công văn số 2837/VPUBND-KTN ngày 16/6/2020, Công văn số 

763/UBND-KTN ngày 21/7/2020 về việc Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn 

chặn hoạt động vận chuyển trái phép lợn, sản phẩm từ lợn qua biên giới; 

+ Thông báo số 327/TB-VPUBND ngày 27/07/2020 về việc Kết luận của 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Phước tại Hội nghị sơ kết hoạt động 

phòng, chống dịch COVID-19; 

+ Công văn số 386/VP-UBND ngày 09/09/2020 về việc Kết luận của Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng tại Hội nghị tổng kết Kế hoạch xây dựng hệ 

thống cửa hàng nông sản an toàn, chợ nông sản an toàn trên địa bàn tỉnh An Giang 

giai đoạn 2016-2020; 

+ Quyết định số 2217/QĐ-UBND ngày 28/09/2020 về việc Phê duyệt kết 

quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh An Giang đợt 3 năm 2020; 

+ Quyết định số 2442/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 về việc ban hành Quy 

định về tiêu chuẩn chấm điểm để công nhận chợ, cửa hàng tiện lợi, siêu thị, trung 

tâm thương mại đạt tiêu chí văn minh thương mại trên địa bàn tỉnh An Giang; 

https://vpdt.angiang.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=3027343&t=tra_cuu_van_ban&xld=18033755
https://vpdt.angiang.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=3027343&t=tra_cuu_van_ban&xld=18033755
https://vpdt.angiang.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=3027343&t=tra_cuu_van_ban&xld=18033755
https://vpdt.angiang.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=3401669&t=tra_cuu_van_ban&xld=19787952
https://vpdt.angiang.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=3401669&t=tra_cuu_van_ban&xld=19787952
https://vpdt.angiang.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=3401669&t=tra_cuu_van_ban&xld=19787952
https://vpdt.angiang.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=3401669&t=tra_cuu_van_ban&xld=19787952
https://vpdt.angiang.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=3670876&t=tra_cuu_van_ban&xld=21223124
https://vpdt.angiang.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=3670876&t=tra_cuu_van_ban&xld=21223124
https://vpdt.angiang.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=3670876&t=tra_cuu_van_ban&xld=21223124
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+ Công văn số 1119/UBND-KTN ngày 29/10/2020 về việc triển khai thực 

hiện Chu trình OCOP; 

- BCĐ tỉnh ban hành: 

+ Kế hoạch số 3398/BC-BCĐLNATTP ngày 12/12/2019 về việc triển khai 

công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội 

Xuân năm 2020; 

+ Công văn số 52/BCĐLNATTP ngày 17/01/2020 về việc treo băng-rôn 

tuyên truyền về an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán năm 2020; 

+ Báo cáo số 189/BC-BCĐLNATTP ngày 21/01/2020 về việc báo cáo 

nhanh kết quả kiểm tra trong dịp Tết Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân năm 2020 do 

địa phương thực hiện; 

+ Báo cáo số 357/BC-BCĐLNATTP ngày 14/02/2020 về việc báo cáo triển 

khai kế hoạch bảo đảm ATTP Tết nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ Hội Xuân 2020; 

+ Kế hoạch số 521/KH-BCĐLNATTP ngày 03/3/2020 về việc kế hoạch 

triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm về ATTP năm 2020; 

+ Công văn số 524/BCĐLNATTP ngày 03/3/2020 về việc kiện toàn Ban Chỉ 

đạo liên ngành về ATTP tỉnh An Giang năm 2020; 

+ Công văn số 1059/BCĐLNATTP ngày 27/4/2020 về việc treo băng rôn 

hưởng ứng Tháng hành động vì An toàn thực phẩm năm 2020; 

+ Báo cáo tiếp đoàn Trung ương số 1109/BC-BCĐLNATTP ngày 

05/05/2020 về việc báo cáo Tháng hành động vì An toàn thực phẩm năm 2020; 

+ Kế hoạch số 1148/KH-BCĐLNATTP ngày 08/5/2020 về việc Kế hoạch 

triển khai "Tháng hành động vì An toàn thực phẩm" năm 2020; 

+ Báo cáo số 1478/BC-BCĐLNATTP ngày 15/06/2020 về việc báo cáo 

tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2020; 

+ Công văn số 2198/CV- BCĐLNATTP ngày 04/9/2020 về việc Xử lý khẩn 

cấp sản phẩm không đảm bảo ATTP; 

+ Báo cáo số 2044/BC-BCĐLNATTP ngày 17/08/2020 về việc Báo cáo 

công tác bảo đảm an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2020 - Phương hướng hoạt 

động 6 tháng cuối năm 2020; 

+ Kế hoạch số 2176/KH-BCĐLNATTP ngày 31/8/2020 về việc đảm bảo an 

toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2020; 

+ Báo cáo số 2591/BC-BCĐLNATTP ngày 20/10/2020 về việc Báo cáo kết 

quả bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2020; 

- Sở Y tế ban hành: 

https://vpdt.angiang.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=3670876&t=tra_cuu_van_ban&xld=21223124
https://vpdt.angiang.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=3670876&t=tra_cuu_van_ban&xld=21223124
https://vpdt.angiang.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=3624909&t=tra_cuu_van_ban&xld=20968766
https://vpdt.angiang.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=3624909&t=tra_cuu_van_ban&xld=20968766
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+ Công văn số 271/SYT-NVY ngày 06/02/2020 về việc góp ý lần 2 dự thảo 

quy chế phối hợp về đảm bảo ATTP tại các khu công nghiệp trên địa bàn huyện 

Châu Thành và huyện Châu Phú; 

+ Công văn số 302/SYT-TCCB ngày 07/02/2020 về việc tạm dừng việc xem 

xét đề nghị cho các đoàn ra, đoàn vào trên địa bàn tỉnh; 

+ Báo cáo số 121/BC-SYT ngày 15/02/2020 về việc Báo cáo công tác y tế 

năm 2019 phương hướng nhiệm vụ năm 2020;  

+ Công văn số 807/SYT-NVY ngày 30/03/2020 về việc hướng dẫn bảo đảm 

ATTP đối với khu cách ly tập trung trong phòng chống dịch COVID-19; 

+ Công văn số 844/SYT-VP ngày 01/04/2020 về việc thực hiện chỉ thị của 

UBND tỉnh An Giang về phòng cách dịch COVID-19; 

+ Quyết định số 303/QĐ-SYT ngày 13/04/2020 về việc giao dự toán kinh 

phí Chương trình mục tiêu y tế - dân số năm 2020 - CC ATVSTP; 

+ Công văn số 939/SYT-KHTC ngày 14/04/2020 về việc hoàn chỉnh kế 

hoạch thực hiện CTMT Y tế - Dân số năm 2020; 

+ Công văn số 1061/SYT-NVY ngày 28/04/2020 về việc triển khai Chỉ thị 

19/CT-TTg về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; 

+ Công văn số 1141/SYT-NVY ngày 07/05/2020 về việc lập kế hoạch phục 

vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; 

+ Tờ trình số 1175/TTr-SYT ngày 12/5/2020 về việc ban hành Quyết định 

kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm tỉnh An Giang; 

+ Quyết định số 402/QĐ-SYT ngày 18/5/2020 về việc kiểm tra liên ngành 

về an toàn thực phẩm Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2020; 

+ Công văn số 1562/SYT-KHTC ngày 24/06/2020 về việc xây dựng kế 

hoạch và bảo đảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi đã được bố trí từ ngân sách 

CTMT Y tế-Dân số cho giai đoạn 2021-2025; 

+ Kế hoạch số 1568/KH-SYT ngày 25/06/2020 về việc Triển khai hoạt động 

sinh hoạt hè năm 2020. 

+ Công văn số 1638/SYT-NVY ngày 02/07/2020 về việc đảm bảo an toàn 

thực phẩm phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, giáo dục nghề 

nghiệp năm 2020; 

+ Kế hoạch số 1758/KH-SYT ngày 16/07/2020 về việc Chăm sóc và bảo vệ 

sức khỏe trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020; 

+ Công văn số 1822/SYT-NVY ngày 24/07/2020 về việc lập kế hoạch phục 

vụ Đại hội thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ VI năm 2020; 

+ Báo cáo số 1847/BC-SYT ngày 28/07/2020 về việc Kết quả triển khai 

thực hiện Chương trình 90 giai đoạn 2016-2020. 

https://vpdt.angiang.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=2922541&t=tra_cuu_van_ban&xld=17399305
https://vpdt.angiang.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=2922541&t=tra_cuu_van_ban&xld=17399305
https://vpdt.angiang.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=2922541&t=tra_cuu_van_ban&xld=17399305
https://vpdt.angiang.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=2982618&t=tra_cuu_van_ban&xld=17762088
https://vpdt.angiang.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=2982618&t=tra_cuu_van_ban&xld=17762088
https://vpdt.angiang.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=3018754&t=tra_cuu_van_ban&xld=17987339
https://vpdt.angiang.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=3018754&t=tra_cuu_van_ban&xld=17987339
https://vpdt.angiang.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=3032753&t=tra_cuu_van_ban&xld=18066293
https://vpdt.angiang.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=3032753&t=tra_cuu_van_ban&xld=18066293
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+ Quyết định số 664/QĐ-SYT ngày 13/08/2020 về việc Ban hành Quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Chi cục An toàn vệ sinh thực 

phẩm tỉnh An Giang; 

+ Báo cáo số 2075/SYT-KHTC ngày 19/08/2020 về việc Báo cáo đánh giá 

kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020 và kế 

hoạch giai đoạn 2021-2025. 

+ Công văn số 2196/SYT-NVY ngày 03/09/2020 về việc phát hiện sớm ca 

bệnh ngộ độc Botulinum; 

+ Công văn số 2221/SYT-NVY ngày 07/09/2020 về việc ngành Y tế tham 

gia phục vụ Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VI năm 2020, tỉnh An Giang; 

+ Công văn số 2601/SYT-NVY ngày 21/10/2020 về việc tăng cường công 

tác phòng chống ngộ độc do độc tố tự nhiên; 

+ Công văn số 2595/SYT-NVY ngày 21/10/2020 về việc tổ chức Chương 

trình giới thiệu sản phẩm, thực phẩm; 

+ Công văn số 2694/SYT-NVY ngày 29/10/2020về việc tăng cường phòng, 

chống dịch bệnh mùa Đông Xuân; 

- Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành: 

+ Công văn số 390/SNNPTNT-TTr ngày 17/3/2020 về việc thông tin xử lý 

vi phạm hình chính cơ sở sản xuất thực phẩm trên địa bàn huyện Phú Tân; 

+ Công văn số 391/SNNPTNT-TTr ngày 17/3/2020 tăng cường kiểm tra, 

giám sát chất lượng an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh An Giang; 

+ Quyết định số 163/QĐ-SNNPTNT ngày 09/4/2020 Kế hoạch triển khai 

giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2020; 

+ Công văn số 679/SNNPTNT-TTr ngày 21/4/2020 về việc thực hiện Chỉ thị 

số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ Tướng Chính phủ tiếp tục tăng cường trách 

nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới; 

+ Công văn số 548/QLCL ngày 28/04/2020 về việc Phối hợp triển khai 

Đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương do Bộ NNPTNT chủ trì; 

+ Kế hoạch số 53/KH-SNNPTNT ngày 04/5/2020 về thực hiện cuộc vận 

động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2020; 

+ Công văn số 769/SNNPTNT-TTr ngày 06/5/2020 về việc công bố đường 

dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin về ATTP; 

+ Công văn số 796/SNNPTNT-TTr ngày 08/5/2020 về việc đề nghị thực 

hiện các quy định ATTP trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. 

- Sở Công thương ban hành: 

https://vpdt.angiang.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=3106935&t=tra_cuu_van_ban&xld=18523297
https://vpdt.angiang.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=3106935&t=tra_cuu_van_ban&xld=18523297
https://vpdt.angiang.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=3106935&t=tra_cuu_van_ban&xld=18523297
https://vpdt.angiang.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=3137963&t=tra_cuu_van_ban&xld=18713915
https://vpdt.angiang.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=3137963&t=tra_cuu_van_ban&xld=18713915
https://vpdt.angiang.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=3137963&t=tra_cuu_van_ban&xld=18713915
https://vpdt.angiang.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=3304291&t=tra_cuu_van_ban&xld=19418881
https://vpdt.angiang.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=3304291&t=tra_cuu_van_ban&xld=19418881
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+ Công văn số 533/SCT-QLTM ngày 16/4/2020, Công văn số 1191/SCT-

QLTM ngày 03/8/2020, Công văn số 1351/SCT-QLTM ngày 31/8/2020 về việc 

tăng cường kiểm tra, ngăn chặn tình trạng xuất khẩu khẩu trang và gạo qua biên 

giới. 

+ Công văn số 1380/SCT-QLCN ngày 03/09/2020 về việc Về việc Thông 

báo xử lý sản phẩm không đảm bảo ATTP. 

+ Báo cáo số 207/BC-SCT ngày 15/09/2020 về việc Triển khai các biện 

pháp góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh An Giang trong tình hình diễn biến 

phức tạp của dịch bệnh Covid - 19. 

+ Công văn số 1462/SCT-QLTM ngày 23/09/2020 về việc V/v dự thảo 

Quyết định và Quy định về tiêu chuẩn chấm điểm để công nhận chợ, cửa hàng tiện 

lợi, siêu thị, trung tâm thương mại đạt tiêu chí văn minh thương mại trên địa bàn 

tỉnh An Giang (lần 2). 

+ Báo cáo số 264/BC-SCT ngày 19/11/2020 về việc báo cáo Chỉ thị số  Chỉ 

thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường 

trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới năm 2020 

- Cục Quản lý thị trường ban hành: 

+ Công văn số 1172/CQLTT-NVTH ngày 04/12/2019 về việc thực hiện cao 

điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp cuối năm 2019; trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán Canh Tý 2020;  

+ Công văn số 530/CQLTT-NVTH ngày 13/4/2020 về việc Tăng cường 

kiểm tra, ngăn chặn tình trạng xuất khẩu khẩu trang và gạo qua biên giới; 

+ Công văn số 531/CQLTT-NVTH ngày 13/4/2020, Công văn số 

1246/CQLTT-NVTH ngày 01/9/2020 về việc Tăng cường kiểm tra, chống buôn 

lậu mặt hàng đường; 

+ Công văn số 615/CQLTT-NVTH ngày 27/4/2020 về việc tăng cường kiểm 

tra, xử lý vi phạm về đầu cơ, găm hàng, định giá bất hợp lý đối với mặt hàng thịt 

lợn; 

+ Công văn số 692/CQLTT-NVTH ngày 11/5/2020 về việc triển khai thực 

hiện "Tháng hành động ATTP" năm 2020; 

+ Công văn số 963/CQLTT-NVTH ngày 07/7/2020 về việc tăng cường kiểm 

tra, kiểm soát, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép lợn, sản phẩm từ lợn qua 

biên giới. 

+ Quyết định số 1309/QĐ-CQLTT ngày 14/09/2020 về việc Ban hành kế 

hoạch kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2020. 

+ Công văn số 1310/CQLTT-NVTH ngày 14/9/2020 tăng cường công tác 

kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp trước, trong và sau tết Trung thu. 

https://vpdt.angiang.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=3305713&t=tra_cuu_van_ban&xld=19425406
https://vpdt.angiang.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=3305713&t=tra_cuu_van_ban&xld=19425406
https://vpdt.angiang.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=3431400&t=tra_cuu_van_ban&xld=19948503
https://vpdt.angiang.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=3431400&t=tra_cuu_van_ban&xld=19948503
https://vpdt.angiang.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=3431400&t=tra_cuu_van_ban&xld=19948503
https://vpdt.angiang.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=3472109&t=tra_cuu_van_ban&xld=20175799
https://vpdt.angiang.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=3472109&t=tra_cuu_van_ban&xld=20175799
https://vpdt.angiang.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=3472109&t=tra_cuu_van_ban&xld=20175799
https://vpdt.angiang.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=3472109&t=tra_cuu_van_ban&xld=20175799
https://vpdt.angiang.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=3781094&t=tra_cuu_van_ban&xld=21878325
https://vpdt.angiang.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=3781094&t=tra_cuu_van_ban&xld=21878325
https://vpdt.angiang.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=3781094&t=tra_cuu_van_ban&xld=21878325
https://vpdt.angiang.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=3428162&t=tra_cuu_van_ban&xld=19929744
https://vpdt.angiang.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=3428162&t=tra_cuu_van_ban&xld=19929744
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+ Báo cáo số 1428/BC-CQLTT ngày 06/10/2020 về Kết quả kiểm tra an 

toàn thực phẩm Tết trung thu năm 2020. 

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành công văn số 2514/SVHTTDL-

QLVH ngày 28/10/2020 về việc V/v thống nhất việc sửa chữa pano tuyên truyền 

quy định của Bộ luật hình sựvề an toàn thực phẩm 

- Phòng Cảnh sát môi trường ban hành quyết định số 01/QĐ-KT ngày 

13/3/2020 của Phòng Cảnh sát môi trường về việc kiểm tra việc chấp hành pháp 

luật về ATTP.  

2. Công tác thông tin giáo dục truyền thông về ATTP tại Trung ương và 

địa phương: 

Bảng 1: Hội nghị, hội thảo, tập huấn, nói chuyện 

STT Hoạt động 
Số lượng/số 

buổi 

Số lượng người 

tham dự 

1 Hội nghị, Hội thảo 64 956 

2 Tập huấn 29 798 

3 Nói chuyện 679 5.983 

4 
Các loại khác (nêu rõ nếu có): 

- Tuyên truyền cơ động 

 

83 

 

1.757 

 

Bảng 2: Truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng 

TT Hoạt động 

Tọa 

đàm, 

tiểu 

phẩm 

Phóng 

sự 

Chương 

trình 

Tin 

bài 

Ảnh 

Thông 

điệp 

Hình 

thức 

khác 

Tổng 

cộng 

1 

Tuyên truyền 

trên truyền 

hình 

01    31  32 

2 

Tuyên truyền 

trên Đài phát 

thanh 

   7.965 2.672  10.637 

3 

Tuyên truyền 

trên các báo, 

tạp chí, trang 

web 

   84   84 

https://vpdt.angiang.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=3531513&t=tra_cuu_van_ban&xld=20516417
https://vpdt.angiang.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=3531513&t=tra_cuu_van_ban&xld=20516417
https://vpdt.angiang.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=3667298&t=tra_cuu_van_ban&xld=21201818
https://vpdt.angiang.gov.vn/van-ban-den/xem-van-ban-den-chi-tiet?id=3667298&t=tra_cuu_van_ban&xld=21201818
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Bảng 3: Sản xuất tài liệu truyền thông 

TT Hoạt động Số lượng 

1 Đĩa hình 04 

2 Đĩa tiếng 27 

3 Poster, pano, áp phích 18 

4 Băng rôn, khẩu hiệu 770 

 

3. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm tại Trung ương và địa 

phương: 

a) Kết quả thanh tra, kiểm tra liên ngành 

Toàn tỉnh đã thành lập 376 đoàn kiểm tra liên ngành ATTP, kiểm tra 12.486 

cơ sở, số cơ sở đạt chuẩn là 11.220 cơ sở, tỷ lệ đạt 89,8%. Tiến hành xử lý 230 cơ 

sở vi phạm: cảnh cáo 38 cơ sở, phạt tiền 106 cơ sở với số tiền 756,61 triệu đồng; 

hủy sản phẩm 86 cơ sở; nhắc nhở 1.036 cơ sở. Thực hiện được 577 test nhanh, đạt 

557 test (97%). 

 

TT Nội dung Số lượng Tỷ lệ % 
So sánh cùng 

kỳ 

1. 
Tổng số cơ sở được thanh tra, kiểm 

tra 
12.468  

Giảm 294 cơ 

sở 

2. Số cơ sở vi phạm (% so với tổng số) 1.266 10,1% 
Giảm 174 cơ 

sở 

3. 
Số cơ sở vi phạm bị xử lý (% so với 

vi phạm) 
230 18,2% 

Tăng 142 cơ 

sở 

3.1. Phạt tiền:    

 - Số cơ sở: 106 8,4% 
Tăng 48 cơ 

sở 

 - Tiền phạt (triệu đồng): 756,61  
Tăng 567,255 

triệu đồng 

 Cảnh cáo 38 3% 
Tăng 36 cơ 

sở 
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TT Nội dung Số lượng Tỷ lệ % 
So sánh cùng 

kỳ 

 

3.2. Xử phạt bổ sung:    

 - Tịch thu tang vật... 86 6,8% 
Tăng 49 cơ 

sở 

4 Xử lý khác     

 Nhắc nhỡ (% so với vi phạm) 1.036 82% 
Giảm 303 cơ 

sở 

 

b) Kết quả kiểm nghiệm mẫu trong quá trình thanh tra, kiểm tra: 

TT Loại xét nghiệm 

Năm 2020 So sánh cùng kỳ 

Tổng số 

mẫu XN 

Số mẫu 

không đạt 

Tỷ lệ % 

không đạt 

Tổng số 

mẫu XN 

Số mẫu 

không đạt 

I Xét nghiệm tại labo      

1 Hóa lý 56 2 3,6% 
Giảm 01 

mẫu 

Giảm 01 

mẫu 

2 Vi sinh 56 5 8,9% 
Tăng 11 

mẫu 

Tăng 04 

mẫu 

II Xét nghiệm nhanh      

1 Hóa lý 577 20 3,5% 
Giảm 926 

mẫu 

Giảm 40 

mẫu 

2 Vi sinh 0 0 0 0 0 

III Cộng 689 27 3,9% 
Giảm 916 

mẫu 

Giảm 37 

mẫu 
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4. Công tác kiểm nghiệm, giám sát và phân tích nguy cơ ô nhiễm thực 

phẩm tại Trung ương và địa phương 

Kết quả giám sát chủ động: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thực hiện: 

TT Loại mẫu giám sát 

Năm 2020 So sánh cùng kỳ 

Tổng số 

mẫu XN 

Số mẫu 

không đạt 

Tỷ lệ % 

không đạt 

Tổng số 

mẫu XN 

Số mẫu 

không đạt 

1 
Bún ướt, bánh phở, 

bánh canh, ... 
50 0 0 

Bằng số 

mẫu 
Bằng số mẫu 

2 

Giò/chả thịt lợn hoặc bò 

ăn sẵn có qua xử lý 

nhiệt 

50 0 0 
Bằng số 

mẫu 

Giảm 08 

mẫu 

3 

Dầu mỡ đã chiên, rán ở 

các cơ sở kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

50 7 14 
Bằng số 

mẫu 
Tăng 07 mẫu 

4 
Thịt chế biến ăn ngay 

có qua xử lý nhiệt 
50 0 0 

Bằng số 

mẫu 

Giảm 24 

mẫu 

5 
Nước khoáng thiên 

nhiên 
15 0 0 

Không thực 

hiện 
 

6 Nước đá viên dùng liền 20 7 35 
Không thực 

hiện 
 

7 Nước uống đóng chai 70 30 43 
Tăng 20 

mẫu 
Tăng 19 mẫu 

8 

Sản phẩm dinh dưỡng 

công thức cho trẻ đến 

12 tháng tuổi 

3 0 0 
Không thực 

hiện 
 

9 

Sản phẩm dinh dưỡng 

công thức với mục đích 

bổ sung cho trẻ từ 6 đến 

36 tháng tuổi 

12 0 0 
Không thực 

hiện 
 

 Cộng 320 47 15 

Tăng 20 

mẫu (năm 

2019 lấy 

300 mẫu 

trong đó có 

50 mẫu rau 

sống ăn 

ngay) 

Giảm 46 

mẫu (năm 

2019 có 93 

mẫu, trong 

đó có 50 mẫu 

rau sống ăn 

ngay) 
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