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THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2022 

 

 

Kính gửi: Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm 

 

Căn cứ Kế hoạch số 375/KH-BCĐTƯATTP ngày 18/3/2022 của Ban Chỉ 

đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm về việc triển khai “Tháng hành 

động vì an toàn thực phẩm” năm 2022. 

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

kết quả hoạt động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022 với các nội 

dung cụ thể như sau: 

I. Quản lý, chỉ đạo 

TT 

Nội dung hoạt 

động 

Tuyến xã  

(1) 

Tuyến huyện  

(2) 

Tuyến tỉnh  

(3) 

Cộng 

(1+2+3) 

 

Số xã thực 

hiện/ Tổng 

số xã 

Số 

lượng 

Số huyện 

thực hiện/ 

Tổng số 

huyện 

Số 

lượng 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 
 

1 

Ban hành các 

văn bản chỉ đạo 

triển khai THĐ 

(văn bản) 

156 / 156 231 11 / 11 23 28 

(trong đó 

Nông 

nghiệp 

16 văn 

bản) 

266 

2 

Tổ chức Lễ 

phát động / Hội 

nghị, họp triển 

khai 

142 / 156 142 08 / 11 08 1  151 

3 

Tổ chức Hội 

nghị tổng kết 

THĐ 

23 / 156 23 01 / 11 01 00  24 

- Ban Chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm tỉnh đã tổ chức Hội nghị Triển 

khai “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm năm 2022” vào ngày 22/4/2022, 
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tại Hội trường Sở Y tế An Giang với 74 người thuộc các sở, ban, ngành là thành 

viên BCĐ cấp tỉnh và BCĐ cấp huyện, thị xã, thành phố. 

- UBND tỉnh ban hành Công văn số 1414/VPUBND-KGVX ngày 23/3/2022 

về việc triển khai “Tháng hành động về an toàn thực phẩm” năm 2022; Công văn 

số 368/UBND-KGVX ngày 18/4/2022 về việc tổ chức Hội nghị triển khai Tháng 

hành động về an toàn thực phẩm năm 2022 trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- BCĐ tỉnh ban hành Kế hoạch số 966/KH-BCĐLNATTP ngày 05/4/2022 

về triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022; Giấy mời số 

1103/GM-BCĐLNATTP ngày 19/4/2022 về tham dự Hội nghị trực tiếp triển 

khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022. 

- Sở Y tế ban hành Công văn số 908/SYT-NVY ngày 30/3/2022 về việc 

góp ý kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”; Tờ trình số 

1021/TTr-SYT ngày 08/4/2022 về việc tổ chức Hội nghị triển khai Tháng hành 

động vì an toàn thực phẩm năm 2022 trên địa bàn tỉnh An Giang; Quyết định số 

592/QĐ-SYT ngày 22/4/2022 về việc kiểm tra liên ngành về An toàn thực phẩm 

“Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các đơn vị trực thuộc Sở đã 

ban hành 16 văn bản chỉ đạo, điều hành triển khai công tác quản lý an toàn thực 

phẩm (ATTP), cụ thể: 03 quyết định, 01 kế hoạch, 06 công văn, 04 báo cáo và 

02 tờ trình. 

- Sở Công thương xây dựng Kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì an 

toàn thực phẩm” ngành công thương năm 2022 triển khai tới: đơn vị thuộc Sở 

(Trung tâm Khuyến công và TVPTCN); Phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng các 

huyện, thị xã, thành phố; Các doanh nghiệp công thương (Trung tâm thương 

mại, siêu thị…) trên địa bàn tỉnh, .… 

- Sở Giáo dục và đào tạo ban hành Công văn số 1071/SGDĐT-CTTT ngày 

20/4/2022 về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022. 

- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh ban hành Kế hoạch số 208/KH-

CCATVSTP ngày 07/4/2022 về triển khai “Tháng hành động vì An toàn thực 

phẩm” năm 2022; Công văn số 218/CCATVSTP ngày 20/4/2022 về tuyên 

truyền đảm bảo ATTP trong dịp Tháng hành động năm 2022. 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang ban hành Công văn số 106/BTV-

GĐXHKT ngày 25/4/2022 về việc hưởng ứng “Tháng hành động vì An toàn 

thực phẩm”. 

- Công an tỉnh ban hành Kế hoạch số 1518/KH-CAT-PC05 ngày 22/4/2022 

về kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2022. 
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II. Thông tin, truyền thông: 

TT 
Nội dung 

hoạt động 

Tuyến xã (1) Tuyến huyện (2) 
Tuyến tỉnh 

(3) 

Cộng 

(1+2+3) 

Số xã 

thực hiện 

/Tổng số 

xã 

Số 

lượng 

Số huyện 

thực hiện 

/Tổng số 

huyện 

Số 

lượng 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

1 

Nói chuyện 

(buổi/ tổng số 

người dự) 

27/156 274 / / /  274 

2 

Hội thảo 

(buổi/ tổng số 

người dự) 

/ / / / /  / 

3 

Hội nghị 

(buổi/ tổng số 

người dự) 

42/156 578 5/11 266 1/74  48/918 

4 

Tập huấn 

(Lớp/ tổng số 

người dự) 

/ / / / 1/70  1/70 

5 

Phát thanh 

loa, đài (tin, 

bài, phóng sự) 

156/156 2.040 11/11 149 /  2.189 

6 

Truyền hình 

(Buổi/ tọa 

đàm, phóng 

sự) 

/ / 2/11 3 /  3 

7 

Báo viết 

(tin/bài/ phóng 

sự) 

148/156 160 11/11 38 9  207 

8 
Băng rôn, 

khẩu hiệu 
156/156 371 11/11 127 2  500 

9 
Tranh áp – 

phích/ Posters 
/ / / / /  / 

10 Tờ gấp, tờ rơi / / / / /  / 

11 

Hoạt động 

khác (ghi rõ 

Tuyên truyền, 

phổ biến pháp 

luật về ATTP 

    

12 cơ 

sở, 

doanh 

nghiệp 

Trực 

tiếp đến 

cơ sở, 

doanh 

nghiệp 

12 cơ sở, 

doanh 

nghiệp 
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Ngoài ra, các ban ngành còn triển khai thực viện các việc sau: 

- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh 

tập huấn chuyên đề An toàn thực phẩm cho các bếp ăn tập thể trên địa bàn (70 

người tham dự). 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, qua các hoạt động kiểm tra, 

Đoàn Kiểm tra, giám sát đã tuyên truyền trực tiếp đến các tổ chức/cá nhân sản 

xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm về Luật An toàn thực phẩm; Nghị định 

115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm 

hành chính về an toàn thực phẩm; Thông tư số 10/2016/TT-BNNPTNT ngày 

01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành danh mục thuốc thú y được 

phép lưu hành, cấm sử dụng ở Việt Nam, công bố mã số hồ sơ đối với thuốc thú 

y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam; Thông tư 24/2019/TT-BYT ngày 

30/8/2019 của Bộ y tế quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm nhằm 

nâng cao kiến thức và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về an toàn thực 

phẩm trong thời gian tới. 

- Sở Công thương và các đơn vị trực thuộc treo băng rôn hưởng ứng tại trụ 

sở cơ quan; viết đăng trang web Sở 04 bài về an toàn thực phẩm; chuẩn bị kế 

hoạch tổ chức 02 lớp tập huấn về ATTP (do năm 2021 tạm ngừng). 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã treo 214 băng rol, 14 panô về thông điệp 

hưởng ứng tháng hành động tại các tuyến đường chính có đông người đi qua và 

nơi trụ sở cơ quan. Phối hợp với Đài truyền thanh xã viết 19 tin bài và phát 

thanh tuyên truyền 564 lượt về “Tháng hành động an toàn thực phẩm. Tổ chức 

926 cuộc phổ biến các văn bản pháp luật, kiến thức về ATTP đến hội viên, phụ 

nữ và những hộ sản xuất, chế biến, kinh doanh với 22.142 lượt chị tham dự; phát 

trên 10.000 tờ rơi. Phối hợp với Trung tâm y tế huyện tổ chức buổi nói chuyện 

chuyên đề về “An toàn vệ sinh thực phẩm”, hướng dẫn cách thực hiện đúng đảm 

bảo vệ sinh trong ăn uống hàng ngày của gia đình, tác hại của các loại thực 

phẩm độc hại ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cho hội viên, phụ nữ mua bán 

thực phẩm, kinh doanh ăn, uống có 590 người tham dự. 

III. Thanh tra, kiểm tra: (kèm phụ lục) 

Ngoài ra, các ngành còn thực hiện công tác kiểm tra chuyên ngành với kết 

quả như sau: 

- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thực hiện: 

+ Kiểm tra, lấy mẫu thức ăn phục vụ Ngày hội mắm Châu Đốc, An Giang - 

Đặc sản các vùng miền năm 2022 (ngày 19, 20/4/2022), 220 suất ăn. 
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+ Kiểm tra, lấy mẫu thức ăn phục vụ Hội chợ Thương mại Quốc tế Tịnh 

Biên – An Giang năm 2022 (ngày 19-20/5/2022), 250 suất ăn. 

- Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành lập 02 đoàn thanh, kiểm tra 

tuyến tỉnh: 

+ Lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm thủy sản: Chi cục đã ban hành 

Quyết định số 97/QĐ-CCQLCL ngày 25 tháng 4 năm 2022 kiểm tra việc chấp 

hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm trên địa bàn thành 

phố Châu Đốc và thành phố Long Xuyên. Đoàn đã tiến hành thực hiện kiểm tra 

thực tế tại 10 tổ chức/cá nhân chế biến, kinh doanh thực phẩm nông thủy sản và 

lấy 04 mẫu sản phẩm thực phẩm để kiểm tra chất lượng ATTP (gồm: Chả đòn 

chay, chả cá, khô cá tra, cà phê). Kết quả: Phát hiện 01 cơ sở sử dụng giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP hết hiệu lực (xử phạt với số tiền 15 triệu đồng), 01 

doanh nghiệp ngừng hoạt động; 03 mẫu kết quả đạt, 01 mẫu kết quả không đạt 

(đang xử lý). Ngoài ra, Chi cục còn cử 01 cán bộ tham gia đoàn kiểm tra liên 

ngành cấp tỉnh. Đoàn đã tiến hành kiểm tra 04 tổ chức, cá nhân kinh doanh, chế 

biến thực phẩm trên địa bàn thành phố Long Xuyên và thành phố Châu Đốc, qua 

kiểm tra chưa phát hiện vi phạm; Cử 01 lãnh đạo Chi cục tham gia đoàn khảo sát 

các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh An Giang 

do thanh tra Sở chủ trì. 

+ Lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y: Thực hiện Quyết định số 34/QĐ-CNTY của 

Chi cục Trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh An Giang tiếp hành kiểm tra tại 

01 cơ sở giết mổ và 01 cơ sở kinh doanh thịt gia cầm sống ở Châu Thành và 

Thoại Sơn. Kết quả phát hiện 02 trường hợp vi phạm. Tổng số tiền xử phạt: 7 

triệu đồng, cụ thể như sau: 01 cơ sở giết mổ động vật tập trung có hành vi vi 

phạm: người trực tiếp tham gia giết mổ không đảm bảo sức khỏe theo quy định 

của Bộ Y tế (phạt tiền 1,5 triệu đồng);  01 cơ sở kinh doanh động vật có hành vi 

vi phạm: Kinh doanh động vật không có giấy chứng nhận vệ sinh thú y theo quy 

định (phạt tiền 5,5 triệu đồng). 

+ Thực hiện chương trình giám sát dư lượng hóa chất, kháng sinh trong động 

vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi: Thực hiện Kế hoạch số 95/KH-

SNNPTNT ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn về việc thực hiện Chương trình giám sát dư lượng các chất độc hại trong 

động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi. Chi cục Quản lý chất lượng Nông 

lâm sản và Thủy sản triển khai thu mẫu thủy sản nuôi tháng 4 năm 2022 tại 6 

vùng nuôi (thuộc các huyện Phú Tân, An Phú, Chợ Mới, Thoại Sơn, TP. Long 

Xuyên và TP. Châu Đốc) với số lượng 16 mẫu. Trong đó có 09 mẫu cá tra thương 

phẩm, 01 mẫu cá trê thương phẩm, 05 mẫu cá tra nhỏ và 01 mẫu cá lóc thương 
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phẩm. Kết quả phân tích các mẫu đạt yêu cầu đối với các chỉ tiêu an toàn thực 

phẩm đã chỉ định phân tích. 

+ Thực hiện chương trình thu mẫu giám sát phân tích các chỉ tiêu sản 

phẩm nông thủy sản: Thực hiện Thông tư số 08/2016/TT-BNNPTNT ngày 

01/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định giám sát 

vệ sinh an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản. Để giám sát an toàn thực 

phẩm đối với sản phẩm nông lâm thủy sản lưu thông, tiêu thụ trong nước 

nhằm cảnh báo, phòng ngừa và ngăn chặn sự cố ATTP trước khi phân phối 

đến người tiêu dùng và đánh giá mức độ ATTP sản phẩm nông thủy sản, Chi 

cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản và các đơn vị theo phân 

công, phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đã ban hành Kế hoạch giám sát 

an toàn thực phẩm nông thủy sản năm 2022 và triển khai thu mẫu trong 

tháng 5. 

- Cục Quản lý thị trường tăng cường giám sát, kiểm tra chống buôn lậu, 

gian lận thương mại, hàng giả trong lĩnh vực an toàn thực phẩm trên địa bàn 

tỉnh; tổ chức kiểm tra và chủ trì phối hợp với ngành chức năng: 

+ Kiểm tra đột xuất: kiểm tra 02 trường hợp phát hiện 02 trường hợp vi 

phạm (01 trường hợp kinh doanh 90 bịch chả lụa Diễm Trang loại 200g/bịch, 40 

bịch chả lụa hiệu Diễm Trang loại 500g/bịch nghi vấn giả mạo nhãn hiệu, trị giá: 

1,86 triệu đồng, phạt VPHC: 6 triệu đồng, Đội đã lập biên bản tịch thu số hàng 

hóa trên để xử lý theo quy định; 01 vụ không người thừa nhận tập kết 600kg chả 

nấm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, trị giá: 28.800.000 đồng (đang xử lý)). 

+ Thực hiện theo Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2022 của Cục Quản lý thị 

trường tỉnh An Giang: Kiểm tra 16 trường hợp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, 

qua kiểm tra không phát hiện vi phạm.  

+ Thực hiện “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022 trên địa 

bàn TP. Long Xuyên (Đội QLTT số 3 chủ trì): kiểm tra 04 trường hợp (kinh 

doanh tạp hóa, thực phẩm, dầu ăn tinh luyện), qua kiểm tra, phát hiện 02 trường 

hợp vi phạm: 01 trường hợp vi phạm không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm và Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. 

Hàng hóa vi phạm gồm: 95 bịch nem nướng, 38 bịch thịt bò mỹ, 49 bịch khoai 

dẻo các loại, trị giá 10,545 triệu đồng. Thu phạt VPHC số tiền 29,5 triệu đồng 

(Không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm phạt 17,5 

triệu đồng; Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ phạt 12 triệu 

đồng), Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp số tiền 1,055 triệu đồng và 01 trường 

hợp kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng, tạm giữ: 15 hộp sữa bột các loại, trị 

giá 3,94 triệu đồng; Vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định pháp luật. 
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IV. Kiểm nghiệm thực phẩm: 

TT Nội dung 
Tuyến 

xã (1) 

Tuyến 

huyện (2) 

Tuyến 

tỉnh (3) 

Cộng 

(1+2+3) 

1 
Xét nghiệm tại labo 

(Tổng số mẫu) 
  9 9 

1.1 

Hóa lý (Tổng số mẫu)   9 9 

Số mẫu đạt   7 7 

Số mẫu không đạt   2 2 

1.2 

Vi sinh (Tổng số mẫu)     

Số mẫu đạt     

Số mẫu không đạt     

2 
Xét nghiệm nhanh 

(Tổng số mẫu) 
 42  42 

2.1 

Hóa lý (Tổng số mẫu)  42  42 

Số mẫu đạt  42  42 

Số mẫu không đạt  0  0 

2.2 

Vi sinh (Tổng số mẫu)     

Số mẫu đạt     

Số mẫu không đạt     

Tổng  (1+2) 0 42 5 47 

 

V. Ngộ độc thực phẩm 

TT Nội dung 

Kết quả 
So sánh năm 

nay/năm trước Năm 

nay 

Năm 

trước 

1 Số vụ 0 0 / 

2 Số mắc (người) 0 0 / 

3 Số tử vong (người) 0 0 / 

4 Số vụ  30 người mắc (vụ) 0 0 / 

 

 

Nguyên nhân (vụ)    

- Vi sinh    
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TT Nội dung 

Kết quả 
So sánh năm 

nay/năm trước Năm 

nay 

Năm 

trước 

5 - Hóa học    

- Độc tố tự nhiên    

- Không xác định    

Cộng    

VI. Đánh  giá chung 

1. Thuận lợi:  

- Không có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn tỉnh trong Tháng 

hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022. 

- Các ban ngành và thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm 

đã tích cực hưởng ứng tham gia, chỉ đạo theo chức năng nhiệm vụ được giao. 

- Hoạt động truyền thông được thực hiện lồng ghép trong các đợt thanh, 

kiểm tra. 

2. Khó khăn: 

- Do tình hình dịch COVID-19 nên một số cơ sở không đăng ký cấp lại 

giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm dẫn đến hết hiệu lực. 

- Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang không hỗ trợ phát sóng miễn phí 

các thông điệp theo yêu của Trung ương, kinh phí địa phương cấp cho hoạt động 

truyền thông hạn hẹp. Vì vậy, việc phát hình thông điệp “Đảm bảo an toàn thực 

phẩm trong dịp Tháng hành động năm 2022” theo yêu cầu của Cục An toàn thực 

phẩm chưa được thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Các hộ kinh doanh thức ăn đường phố một phần lớn là hộ nghèo, cận 

nghèo, gây khó khăn nên việc xử lý vi phạm cũng gặp khó khăn. 

- Ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm và trách nhiệm của 

người sản xuất ở một số mặt hàng còn chưa cao, thiếu am hiểu pháp luật, một 

phần do chạy theo lợi nhuận trước mắt, coi thường sức khỏe người tiêu dùng, cụ 

thể sử dụng nguyên liệu không đảm bảo an toàn thực phẩm (nhiễm dư lượng 

kháng sinh Enrofloxacin) để sản xuất khô cá, mắm cá. 

 

 



9 

3. Đề xuất: 

- Các cơ quan quản lý nhà nước tăng cường công tác tuyên truyền các quy 

định hiện hành về lĩnh vực an toàn thực phẩm đến các cơ sở, doanh nghiệp; 

kiểm tra, giám sát quá trình kinh doanh, sử dụng kháng sinh trong nuôi thủy sản. 

- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Đài phát thanh và Truyền hình An Giang hỗ 

trợ phát sóng miễn phí các thông điệp do Trung ương xây dựng trong các chiến 

dịch lớn: Tết Nguyên đán, Tháng Hành động, Tết Trung thu, .... 

- Đề nghị UBND các huyện, xã tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám 

sát kết hợp tuyên truyền các quy định của pháp luật về ATTP đối với các cơ sở 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm, thức ăn đường phố trên địa bàn thuộc phân cấp 

quản lý để góp phần nâng cao ý thức, thực hành đảm bảo ATTP theo quy định 

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động vì an toàn thực 

phẩm năm 2022 của Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh An Giang./. 

 

 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh; 

- Ban chỉ đạo liên ngành TW về ATTP; 

- Cục An toàn thực phẩm; 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo LNATTP tỉnh; 

- UBND huyện, thị, thành; 

- Phòng Y tế  huyện, thị, thành; 

- Trung tâm Y tế  huyện, thị, thành; 

- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh; 

-  Lưu: VT, NVY. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Phan Vân Điền Phương 
 



Phụ lục: Hoạt động thanh tra, kiểm tra 

(kèm Báo cáo Số:1879/BC-BCĐLNATTP ngày 15 tháng 6 năm 2022) 

1. Số lượng: 171 đoàn, trong đó: 

1.1. Số đoàn thanh tra, kiểm tra tuyến tỉnh: 03 đoàn (Nông nghiệp thành lập 02 đoàn) 

1.2. Số đoàn thanh tra, kiểm tra tuyến huyện: 12 đoàn 

1.3. Số đoàn kiểm tra tuyến xã: 156 đoàn 

2. Số cơ sở được thanh tra, kiểm tra: 3.839 cơ sở. 

3. Kết quả chi tiết:  

TT Nội dung 

Tuyến Xã Tuyến Huyện Tuyến Tỉnh 

Cộng 

(1+2+3) 
Sản 

xuất 

TP 

KD 

TP 

KD 

DVĂU 

KD 

TĂĐP 
Cộng 

(1) 

Sản 

xuất 

TP 

KD 

TP 

KD 

DVĂU 

KD 

TĂĐP 
Cộng 

(2) 

Sản 

xuất 

TP 

KD 

TP 

KD 

DVĂU 

KD 

TĂĐP 
Cộng 

(3) 

1 

Số cơ sở 

được thanh, 

kiểm tra 

40 284 841 2.220 3.385 136 72 207 14 429 17 4 4   25 3.839 

Số CS đạt 

(SL) 
40 267 824 2.154 3.285 111 65 149 14 339 14 3 4   21 3.645 

Số CS vi 

phạm (SL) 
0 17 17 66 100 25 7 58 0 90 3 1 0   4 194 

2 
Xử lý vi 

phạm 
                

2.1 

Phạt tiền:                 

Số cơ sở      2 2 3 0 7 3 1   4 11 

Tiền phạt 

(triệu đồng) 
     3 0 12 

(01 cơ 
0 15 22 4   26 41  

(01 cơ sở 
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TT Nội dung 

Tuyến Xã Tuyến Huyện Tuyến Tỉnh 

Cộng 

(1+2+3) 
Sản 

xuất 

TP 

KD 

TP 

KD 

DVĂU 

KD 

TĂĐP 
Cộng 

(1) 

Sản 

xuất 

TP 

KD 

TP 

KD 

DVĂU 

KD 

TĂĐP 
Cộng 

(2) 

Sản 

xuất 

TP 

KD 

TP 

KD 

DVĂU 

KD 

TĂĐP 
Cộng 

(3) 

sở chờ 

xử lý) 
chờ xử lý) 

2.2 
Xử phạt bổ 

sung 
                

2.3 

Khắc phục 

hậu quả 
                

Buộc thu hồi                 

Buộc tiêu 

hủy 
                

Khác (ghi 

rõ) 
                

3 
Xử lý khác 

(nhắc nhở) 
0 17 17 66 100 23 5 55 0 83      183 

3.1 
Đình chỉ lưu 

hành 
                

3.2 
Chuyển cơ 

quan điều tra 
                

3.3 Chờ xử lý        1  1      1 
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