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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016
của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý
nhà nước về an toàn thực phẩm Quý II năm 2019
Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính
phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
(gọi tắt là Chỉ thị số 13/CT-TTg) và Công văn số 5288/VPCP-KGVX ngày
15/6/2019 của Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo kết
quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg Quý II năm 2019, cụ thể như sau:
I. Kết quả thực hiện Quý II năm 2019
1. Công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện
UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện:
- Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 26/3/2019 triển khai “Tháng hành
động vì An toàn thực phẩm” năm 2019;
- Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 07/5/2019 bảo đảm an toàn thực
phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
- Quyết định số 05/QĐ-XPVPHC ngày 10/5/2019 về xử lý vi phạm
hành chính đối với hộ kinh doanh Nguyễn Thành Lâm về hành vi gây ngộ
độc thực phẩm.
2. Công tác thông tin, tuyên truyền về an toàn thực phẩm:
- Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP năm 2019
+ Tuyến tỉnh: tổ chức Lễ Phát động Tháng hành động với thành phần
tham tham dự gồm Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh ATTP tỉnh, các ban,
ngành, đoàn thể liên quan, các tổ chức xã hội, đoàn viên thanh niên, học sinh,
cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
+ Tuyến huyện: tổ chức Lễ Phát động Tháng hành động tại các huyện
Tây Trà, Bình Sơn, Tư Nghĩa, Sơn Tịnh, Nghĩa Hành, Lý Sơn, Ba Tơ, Trà
Bồng, Sơn Hà (tổ chức tại 2 xã Sơn Hạ, Sơn Thành). Riêng 02 huyện Đức
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Phổ, Sơn Tây tổ chức Hội nghị hưởng ứng Tháng hành động, với 2.160 người
tham dự.
- Thực hiện 20 lượt phát thông điệp tuyên truyền Tháng hành động;
2.158 lượt tin trên Đài phát thanh và hệ thống loa, đài địa phương; 16 lượt
trên Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi; 14 lượt tin trên các Website
Cục ATTP, Sở Y tế, Chi cục ATVSTP.
- Thực hiện treo 23 băng rôn trong dịp Tháng hành động năm 2019;
thực hiện 22 ngày truyền thông lưu động; vận động 85 cơ sở treo băng rôn
hưởng ứng Tháng hành động vì ATTP năm 2019.
- Tổ chức 01 lớp nói chuyện chuyên đề về ATTP cho cán bộ làm công
tác y tế và nhân viên cấp dưỡng của các bếp ăn tập thể trong ngành công an
trên toàn tỉnh với 90 người tham dự.
- Tổ chức Hội nghị triển khai các quy định mới của pháp luật về ATTP
cho chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể trên địa bàn
tỉnh Quảng Ngãi với 100 người tham dự.
- Tổ chức 7 lớp tập huấn tuyên truyền Luật Thuỷ sản và các quy định
của nhà nước trong khai thác, nuôi trồng thuỷ sản, ATTP cho các đối tượng
tham gia khai thác thủy sản, nuôi trồng thủy sản.
- Tổ chức 23 lớp tập huấn kiến thức cho 524 người kinh doanh dịch vụ
ăn uống; 36 lớp nói chuyện chuyên đề có 1.367 người tham gia.
- Tổ chức xác nhận kiến thức ATTP cho 186 người tham gia sản xuất,
kinh doanh, cấp giấy xác nhận cho 178 người đạt.
- Tại các địa phương, cũng thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật
về ATTP trên loa, đài trong dịp Tháng hành động vì ATTP năm 2019.
3. Công tác thanh tra, kiểm tra ATTP trên địa bàn
a) Công tác thanh tra
-Thành lập 01 Đoàn thanh tra liên ngành tỉnh, tổ chức thanh tra tại
18/19 cơ sở ( tại thời điểm thanh tra, 01 cơ sở đóng cửa tạm nghỉ sản xuất).
Kết quả thanh tra 16/18 cơ sở cơ bản đáp ứng các quy định của pháp
luật, 02/18 cơ sở vi phạm về điều kiện đảm bảo ATTP, xử phạt vi phạm hành
chính, với tổng số tiền là 4.000.000 đồng.
- Đoàn thanh tra tiến hành lấy 09 mẫu thực phẩm gửi phân tích các chỉ
tiêu ATTP, cụ thể:
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+ 02 mẫu tỏi đen kiểm tra một số chỉ tiêu: E.coli, Salmonella spp,
Cadimi, Chì, Methamidophos;
+ 07 mẫu chả (06 mẫu chả thịt heo, 01 mẫu chả thịt bò) kiểm tra một số
chỉ tiêu: Cadimi, Chì, Natri benzoat.
- Kết quả phân tích mẫu: Phát hiện 02 mẫu chả heo, 01 mẫu chả bò có
hàm lượng Natri benzoat không phù hợp theo tiêu chuẩn CODEX STAN
192-1995 của Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế Codex. Các mẫu còn lại
đáp ứng yêu cầu.
- Biện pháp xử lý mẫu không đảm bảo: tiến hành thông báo kết quả
kiểm nghiệm và yêu cầu các cơ sở thực hiện truy xuất nguồn gốc, thu hồi và
xử lý thực phẩm mất an toàn, đề nghị các cơ sở thực hiện cam kết sản xuất
thực phẩm an toàn và báo cáo kết quả thực hiện về cơ quan thanh tra.
b) Công tác kiểm tra
- Tại các tuyến tỉnh, huyện, xã: Thành lập 474 đoàn kiểm tra:
+ Kiểm tra 4.787 cơ sở.
+ Kết quả: 475 cơ sở vi phạm.
+ Xử lý: nhắc nhở: 451 cơ sở, phạt tiền 24 cơ sở, với số tiền:
185.300.000 đồng (trong đó có 01 cơ sở gây ngộ độc thực phẩm, với số tiền
90.000.000 đồng và yêu cầu ngừng hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống
trong thời gian 04 tháng).
- Phối hợp với Đoàn kiểm tra Viện Pasteur Nha Trang giám sát công
tác triển khai Tháng hành động vì ATTP trên địa bàn tỉnh.
4. Công tác giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm
Tổ chức giám sát mối nguy ATTP đối với các sản phẩm thực phẩm trên
địa bàn, tập trung giám sát tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nhà
hàng, khách sạn, cụ thể:
- Xét nghiệm tại Labo: 35 mẫu, gồm: 12 mẫu tôm chân trắng, 01 mẫu
tương ớt, 20 mẫu thức ăn chín và 02 mẫu nước.
Kết quả: 30/35 mẫu đạt (05 mẫu không đạt gồm: 01 mẫu tương ớt vượt
mức giới hạn quy định chất bảo quản NatriBenzoat; 04 mẫu thức ăn chín
nhiễm Coliforms, E.coli)
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- Sử dụng Test nhanh để giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm, kết
quả: 1.073/1.137 mẫu đạt.
5. Công tác cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP; công tác kiểm
tra đánh giá phân loại điều kiện đảm bảo ATTP trên địa bàn
- Công tác cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện: Đã thực hiện cấp 76 giấy
chứng nhận đủ điều kiện ATTP theo quy định.
- Tổ chức thống kê và thẩm định điều kiện ATTP tại 71 cơ sơ sản xuất,
kinh doanh nông lâm thủy sản, với kết quả: thống kê 10 cơ sở và thẩm định 61
cơ sở; cụ thể: thẩm định xếp loại có 02/27 cơ sở xếp loại A (đạt); 25/27 cơ sở
xếp loại B (đạt); thẩm định định kỳ: 34/34 cơ sở xếp loại B.
6. Hoạt động tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm thực phẩm
Tiếp nhận được 45 hồ sơ tự công bố sản phẩm thực phẩm.
7. Tình hình ngộ độc thực phẩm
Ngày 20/4/2019, xảy ra 01 vụ ngộ độc thực phẩm với 38 người mắc tại
Bếp ăn tập thể Công ty Cổ phần Five Stars (do Hộ kinh doanh Nguyễn Thành
Lâm nấu ăn) - Cụm công nghiệp Bình Nguyên, xã Bình Nguyên, huyện Bình
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế tiến hành thực hiện quy trình điều tra, xác
định nguyên nhân ngộ độc thực phẩm theo quy định hiện hành; tổ chức kiểm
tra, giám sát tình hình an toàn thực phẩm ở khu vực lân cận, giám sát chặt chẽ
các bếp ăn tập thể, các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, giám sát mối
nguy, không để tình trạng ngộ độc lan rộng; tổ chức tiếp nhận, chăm sóc,
phục hồi sức khỏe cho người bị ngộ độc thực phẩm với điều kiện tốt nhất.
Qua kết quả điều tra, kiểm tra và kiểm nghiệm mẫu thực phẩm, xác định
nguyên nhân vụ NĐTP do món ăn bị nhiễm vi sinh vật (Coliform, E.coli).
Nguyên nhân này xuất phát từ ý thức thực hành của nhân viên còn hạn chế,
chưa được trang bị kiến thức về ATTP trong việc chế biến, phân chia, bảo
quản thực phẩm và vệ sinh trang thiết bị dụng cụ phục vụ cho việc ăn uống.
Xử lý: UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 05/QĐXPVPHC ngày 10/5/2019 xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
đối với Ông Nguyễn Thành Lâm, kinh doanh dịch vụ ăn uống (cung cấp suất
ăn sẵn) với hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:
- Hình thức xử phạt hành chính: phạt tiền: 90.000.000 đồng (Chín
mươi triệu đồng).
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- Hình thức phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động toàn bộ sản xuất, chế
biến, kinh doanh, cung cấp thực phẩm trong thời gian 04 tháng theo quy định
tại Điểm b, khoản 10, Điều 22 của Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định xử
phạt hành chính về an toàn thực phẩm.
Công tác tuyên truyền: đưa tin trên các phương tiện thông tin đại
chúng về vụ ngộ độc, cảnh báo cho các cơ sở kinh doanh thực phẩm, kinh
doanh dịch vụ ăn uống, đặc biệt các cơ sở tổ chức bếp ăn tập thể trên địa bàn
tỉnh phải tuân thủ các quy định của pháp luật về ATTP trong việc sơ chế, chế
biến, nấu nướng và phân chia thực phẩm; thực hiện ăn chín, uống chín; sử
dụng nguyên liệu thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đảm bảo “chuỗi
thực phẩm an toàn”.
II. Đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg
1. Ưu điểm
- Các cấp, ban, ngành đã triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 13/CT-TTg.
- Các Kế hoạch, Chương trình, Công văn chỉ đạo về công tác đảm
bảo ATTP trên địa bàn được UBND tỉnh, Ban chỉ đạo và các ngành, địa
phương ban hành kịp thời và có hiệu quả.
- Ban chỉ đạo liên ngành ATTP các tuyến được kiện toàn và phát
huy hiệu quả hoạt động. Sự phối hợp giữa các ngành chức năng và giữa
các ngành chức năng với chính quyền các cấp được củng cố và tăng
cường, hạn chế được sự chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ sót trong quá trình
quản lý.
- Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước về ATTP
được quan tâm, chú trọng; nhờ đó nhận thức, trách nhiệm của các cơ sở sản
xuất, kinh doanh và người tiêu dùng từng bước được nâng lên, các cơ sở có ý
thức hơn đối với hàng hóa thực phẩm tham gia vào thị trường.
- Công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm được tăng cường, chú trọng
giám sát các cơ sở vi phạm, góp phần kiểm soát có hiệu quả chất lượng an
toàn vệ sinh thực phẩm trong tất cả các khâu từ sản xuất, chế biến đến tiêu
dùng thực phẩm.
- Chủ động triển khai các hoạt động đảm bảo ATTP phục vụ các sự
kiện văn hóa, chính trị trên địa bàn, không để xảy ra sự cố về ATTP.
2. Khó khăn, tồn tại
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- Hầu hết các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa
bàn tỉnh có quy mô nhỏ lẻ, quy mô hộ gia đình, một số lượng lớn các cơ sở
không thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP nên
việc áp dụng các mô hình chuẩn trong sản xuất, kinh doanh, chế biến thực
phẩm cũng như công tác quản lý và áp dụng các chế tài xử lý vi phạm hành chính
gặp nhiều khó khăn.
- Tại một số huyện và xã vai trò chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện
của chính quyền, đặc biệt ở cấp xã, phường, thị trấn chưa được phát huy cao;
năng lực hoạt động của hệ thống ATTP tuyến huyện, xã còn hạn chế, lực
lượng cán bộ quản lý còn mỏng lại chưa được đào tạo về công tác thanh tra
chuyên ngành; chưa xử lý nghiêm hành vi vi phạm về ATTP, chỉ chủ yếu là
nhắc nhở.
- Một số địa phương chưa đầu tư kinh phí thích đáng cho hoạt động
quản lý ATTP trên địa bàn, cho hoạt động truyền thông, thanh tra, kiểm tra,
giám sát mối nguy ATTP, chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
- Chưa kiểm soát đầy đủ điều kiện vệ sinh ATTP tại các chợ, dịch vụ
thức ăn đường phố, dịch vụ đám tiệc; chưa kiểm soát chặt chẽ việc vận
chuyển từ nơi khác về Quảng Ngãi, đến vùng sâu, vùng xa.
UBND tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Y tế;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Y tế, Công Thương, Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(KGVX), CBTH;
- Lưu: VT, KGVX (HQ178).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Ngọc Dũng

6

