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BÁO CÁO 

Kết quả công tác đảm bảo an toàn thực phẩm  

trên địa bàn huyện Phù Cừ năm 2021 

  

Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm huyện Phù Cừ báo cáo kết 

quả công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Phù Cừ năm 2021, cụ 

thể như sau: 

 I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2021 

1. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện 

Năm 2021, UBND huyện, Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm huyện 

Phù Cừ (gọi tắt là Ban chỉ đạo huyện) tiếp tục thực hiện phổ biến, quán triệt chỉ đạo 

của Trung ương, của UBND tỉnh và các sở, ngành, liên quan về công tác đảm bảo an 

toàn thực phẩm đến các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện, các xã, thị trấn và toàn thể 

nhân dân trên địa bàn. Trong đó, tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tăng 

cường công tác quản lý các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; chỉ đạo 

Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm huyện và UBND các xã, thị trấn tăng 

cường công tác kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm trong đợt cao điểm về an toàn 

thực phẩm như: Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân 2021, Tháng hành động vì an 

toàn thực phẩm và Tết Trung thu năm 2021.  

UBND huyện, Ban Chỉ đạo huyện đã chỉ đạo Phòng Y tế (nay là Văn phòng 

HĐND-UBND huyện), Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

huyện và UBND các xã, thị trấn tiếp tục rà soát, thống kê các cơ sở sản xuất, chế 

biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn để tham mưu UBND huyện phân cấp 

quản lý các cơ sở thực phẩm theo Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 

22/8/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành quy định phân 

công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phâm trên địa bàn tỉnh Hưng 

Yên và tổ chức ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với toàn bộ các cơ sở 

sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp quản lý. 

UBND huyện, Ban chỉ đạo huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo về công 

tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn như sau: 

- Kế hoach số 01/KH-BCĐ ngày 08/01/2021 về việc triển khai công tác bảo 

đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Phù Cừ năm 2021; 

- Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 08/01/2021 về việc triển khai công tác bảo 
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đảm an toàn thực phẩm đợt Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021 

trên địa bàn huyện Phù Cừ. 

- Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 23/02/2021 về việc bảo đảm an toàn thực 

phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021. 

- Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 22/3/2021 của UBND huyện về kế hoạch 

Thanh tra, kiểm tra, giám sát ATTP tại các đơn vị sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh 

doanh sản phẩm thực phẩm và UBND các xã, thị trấn thuộc phạm vi quản lý của 

ngành nông nghiệp về ATTP năm 2021. 

- Kế hoạch số 03/KH-BCĐ ngày 12/4/2021 về việc triển khai Tháng hành 

động vì an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Phù Cừ. 

- Công văn số 300/UBND-NN ngày 29/4/2021 của UBND huyện về việc tăng 

cường quản lý, kiểm soát an toàn thực phẩm sản xuất, kinh doanh đồ ăn chay. 

- Công văn số 379/UBND-NN ngày 21/5/2021 của UBND huyện về việc 

giám sát điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện. 

- Công văn số 843/UBND-YT ngày 16/9/2021về việc bảo đảm an toàn thực 

phẩm Tết trung thu năm 2021. 

- Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong các 

đợt cao điểm về an toàn thực phẩm như: đợt Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân 

2021, Tháng hành động về an toàn thực phẩm năm 2021 và thành lập các các đoàn 

thẩm định cơ sở đủ điều kiện về an toàn thực phẩm.  

2. Kết quả thực hiện 

2.1. Công tác thông tin, tuyên truyền  

Công tác thông tin, tuyên truyền về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm 

được triển khai đồng bộ từ huyện đến cơ sở. UBND huyện, Ban chỉ đạo huyện đã 

chỉ đạo các phòng, ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác 

thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị của Thủ tướng Chính 

phủ và các chính sách, các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm với nhiều 

hình thức và phương tiện khác nhau, đặc biệt trên hệ thống truyền thanh huyện và 

cơ sở. Đã phát thanh trên hệ thống truyền thanh huyện và cơ sở trên 600 lượt tin 

bài, treo 95 băng rôn, cấp phát 4200 tờ rơi, mở các lớp tập huấn hướng dẫn sử 

dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng với 400 người tham gia; tổ 

chức các hội nghị triển khai thực hiện công tác an toàn vệ sinh thực phẩm lĩnh vực 

nông nghiệp với 300 người tham gia. 

  2.2. Công tác kiểm tra về an toàn thực phẩm  

Trong năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp 

nên công tác kiểm tra được thực hiện trong 02 đợt: Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội 

Xuân, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021; đợt Tết trung thu không 
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thực hiện kiểm tra. Huyện và các xã, thị trấn đã thành lập 30 đoàn kiểm tra và đã 

tiến hành kiểm tra được 380 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên 

địa bàn, trong đó có 135 cơ sở đạt, 245 cở sở chưa đạt các quy định về an toàn 

thực phẩm. Việc xử lý vi phạm chủ yếu nhắc nhở, hướng dẫn, không xử lý vi 

phạm hành chính về lĩnh vực an toàn thực phẩm. 

  2.3. Công tác cải cách hành chính và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện ATTP 

 UBND huyện đã chỉ đạo các phòng chức năng thường xuyên rà soát các thủ 

tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị; thực hiện niêm yết công khai 

tại phòng chức năng và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện. 

 Năm 2021, UBND huyện đã cấp 04 giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP cho 

04 cơ sở thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lũy kế đến nay đã cấp được 19 cơ sở (Y tế: 13, 

Công thương: 01, Nông nghiệp: 05) 

 2.4. Tình hình ngộ độc thực phẩm 

 Công tác giám sát phát hiện ngộ độc thực phẩm được duy trì thường xuyên 

thông qua hệ thống y tế cơ sở để phát hiện vụ ngộ độc thực phẩm và xử trí kịp 

thời. Trong năm, không có vụ ngộ độc thực phẩm lớn (>30 người mắc) xảy ra; 

không có trường hợp nào tử vong do ngộ độc thực phẩm. 

 2.5. Triển khai mô hình quản lý thực phẩm an toàn  

 Hiện nay, trên địa bàn huyện có 06 cơ sở đã áp dụng môi hình quản lý thực 

phẩm an toàn, gồm:  

TT Tên chuỗi 
Tác nhân tham 

gia chuỗi 

Địa điểm triển 

khai 

Quy 

mô 

1 
Sản xuất và cung ứng vải 

trứng 

Hợp tác xã NN 

Quyết Tiến 

Ba Đông, Phan 

Sào Nam 
10 ha 

2 
Sản xuất và kinh doanh rau 

củ quả 

HTX kiểu mới Phù 

Cừ 

Hoàng Xá, Tiên 

Tiến 
6,5 ha 

3 

Sản xuất cây dược liệu, 

trồng dưa trong nhà lưới, 

cây ăn quả  

HTX sản xuất cung 

ứng rau quả và cây 

dược liệu An 

Thịnh Phát 

An Cầu, Tống Trân 5 ha 

4 
Sản xuất và kinh doanh 

giống thủy sản 

HTX thủy sản 

Hưng Phát 

Quang Hưng, Phù 

Cừ 
6 ha 

5 
HTX nông nghiệp Minh 

Tiến 
Nhãn, vải 

Phù Oanh, Minh 

Tiến 
25,7 ha 

6 
HTX nông nghiệp Ngũ 

phúc 

Cam các loại  
Ngũ Phúc, Tam Đa 21,7 ha 



4 

 

 

  II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

 Đề nghị UBND tỉnh, Sở Y tế: 

- Quan tâm bố trí nguồn kinh phí về an toàn thực phẩm và các trang thiết bị, 

dụng cụ phục vụ cho công tác kiểm tra an toàn thực phẩm. 

- Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác ATTP tuyến huyện và cơ sở. 

- Có cơ chế, chính sách bố trí cán bộ chuyên trách về an toàn thực phẩm 

tuyến huyện. 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa 

bàn huyện Phù Cừ năm 2021, Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm huyện 

Phù Cừ trân trọng báo cáo./. 

 Nơi nhận: 
- Sở Y tế; 

- Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các thành viên Ban chỉ đạo huyện; 

- Lưu: BCĐ 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Minh Tiến 
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