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 BÁO CÁO  

Kết quả bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2021  

 

Căn cứ Công văn số 1632/ATTP-NĐTP ngày 26/8/2021 của Cục An toàn 

thực phẩm về việc bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2021. 

Thực hiện kế hoạch số 2811/KH-BCĐLNATTP ngày 10/9/2021 của Ban 

Chỉ đạo Liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh An Giang về việc bảo đảm an toàn 

thực phẩm Tết Trung thu năm 2021; 

Qua công tác triển khai việc bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu 

năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Ban Chỉ 

đạo Liên ngành an toàn thực phẩm (Ban Chỉ đạo) tỉnh An Giang báo cáo kết quả 

thực hiện như sau: 

I. Công tác chỉ đạo:  

- Ban Chỉ đạo Liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh An Giang ban hành Kế 

hoạch số 2811/KH-BCĐLNATTP ngày 10/9/2021 của về việc bảo đảm an toàn 

thực phẩm Tết Trung thu năm 2021 và chỉ đạo Ban Chỉ đạo 11 huyện, thị xã, 

thành phố và 156 xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện. Trong kế 

hoạch, Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị các tuyến tập trung tuyên truyền, hướng dẫn cho 

các đối tượng hiểu đúng, thực hiện đúng Luật An toàn thực phẩm, các thông tư 

quy định bảo đảm an toàn thực phẩm và các văn bản pháp luật có liên quan, lồng 

ghép với tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 và tùy tình hình thực tế thật 

sự cần thiết tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định pháp luật về 

an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong toàn tỉnh, xử lý 

nghiêm các hành vi vi phạm và công khai tên cơ sở, địa chỉ, loại sản phẩm vi 

phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 

402/KH-CCATVSTP ngày 15/9/2021 về bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung 

thu năm 2021. 

- Cục Quản lý thị trường đã ban hành Công văn số 1399/CQLTT-NVTH 

ngày 24/8/2021 để triển khai cho các Đội Quản lý thị trường trực thuộc tăng 

cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp tết Trung thu năm 2021 và 

triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 

2021 được ban hành kèm theo Quyết định số 1420/QĐ-CQLTT ngày 27/8/2021 

của Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang; trong đó tập trung công tác hậu kiểm 

đối với các cơ sở sản xuất bánh trung thu. 
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II. Kết quả thực hiện 

1. Kết quả truyền thông: 

TT Hoạt động Số lượng/buổi 
Số người tham 

dự/phạm vi bao phủ. 

1 Phát thanh 1.483 
Trên phạm vi tuyến 

huyện, thị, thành 

2 Bài viết 154  

3 Băng rôn, khẩu hiệu 18  

2. Kết quả thanh tra, kiểm tra tại cơ sở thực phẩm:  

- Lực lượng Quản lý thị trường chủ trì: 

+ Kế hoạch kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2021: Kiểm tra 

04 cơ sở sản xuất bánh trung thu, lấy 03 mẫu bánh trung thu gửi kiểm nghiệm 

chất lượng (01 mẫu có kết quả các chỉ tiêu đều phù hợp với quy định, 02 mẫu 

chưa có kết quả). Qua kiểm tra phát hiện 01 trường hợp vi phạm kinh doanh 

hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, xử phạt vi phạm hành chính 1,5 triệu 

đồng, tịch thu 18 túi Tuyết Yến, 07 túi Nhựa Đào, 06 túi Hạt Bồ Mễ, trị giá hàng 

hóa vi phạm 2,625 triệu đồng.  

+ Lực lượng Quản lý thị trường phối hợp ngành chức năng kiểm tra 02 cơ 

sở sản xuất bánh trung thu địa bàn thành phố Long Xuyên. Qua kiểm tra không 

phát hiện vi phạm. 

- Tham gia phối hợp cùng ngành chức năng:  

Phối hợp ngành chức năng trên địa bàn huyện Thoại Sơn, Châu Phú kiểm 

tra 10 trường hợp kinh doanh bánh trung thu, kinh doanh thực phẩm, siêu thị,…. 

Kết quả kiểm tra không phát hiện vi phạm.   

3. Tình hình ngộ độc thực phẩm: 

Không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm trong mùa Tết Trung thu 2021. 

III. Nhận xét, đánh giá chung  

- Toàn tỉnh không có vụ ngộ độc thực phẩm trong mùa Tết Trung thu 2021. 

- Do tình hình dịch COVID – 19 trên địa bàn tỉnh An Giang diễn biến 

phức tạp nên công tác truyền thông tập trung chủ yếu là phát thanh trên đài tại 

các địa phương huyện, thị, thành. 

- Công tác kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp Tết trung thu năm nay bị 

tác động bởi tình hình dịch bệnh, các Đội Quản lý thị trường tham gia phối hợp 

với các Đoàn liên ngành thực hiện kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh các 

mặt hàng sử dụng trong dịp Tết Trung thu, qua đó một số địa bàn không có mặt 

hàng bánh trung thu, bên cạnh trong thời gian toàn tỉnh thực hiện giãn cách xã 

hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg và Chỉ thị 16/CT-TTg, cả hệ thống chính trị tập 
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trung phòng, chống dịch, nên công tác kiểm tra thị trường tết Trung thu năm 

2021 chỉ dừng ở mức giám sát. 

IV. Kiến nghị: 

Cục An toàn thực phẩm đa dạng hóa các tài liệu truyền thông: đĩa tiếng, 

poster, tranh, áp phích về an toàn thực phẩm để cung cấp cho địa phương. 

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai công tác bảo đảm an toàn thực 

phẩm Tết Trung thu năm 2021 của tỉnh An Giang./.  

 

 

Nơi nhận:  
- Ban Chỉ đạo LNATTP TW; 

- Cục An toàn thực phẩm; 

- UBND tỉnh; 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo LNATTP; 

- BGĐ – SYT; 

- Chi cục ATVSTP; 

- UBND huyện, thị, thành; 

- Phòng Y tế huyện, thị, thành phố; 

- TTYT huyện, thị, thành phố;  

-  Lưu: VT, NVY. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Phan Vân Điền Phương 
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