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BAO CÁO 
Bãnh giá kt qua 03 näm thi dim thành 1p 

Ban Quãn 1 An toàn thtyc phãm thãnh phô Ba Nng 

KInh güi: 
- ThU tucng ChInh phU; 
-BôYtê; 
- B Cong Thuo'ng; 
- B Nông nghip và Phát triên nông thôn; 
- B Tu pháp; 
- BO Tài chInh; 
-BONôivu; 
- Thanh tra ChInh phU; 
- Van phông Chmnh phU. 

Nhrn nâng cao hiu qua hot dng quãn v an toàn thirc phm trên dja 
bàn thành phô tuang irng vâi quy mô, dôi tucrng quãn l, sr phát triên cUa nên 
kinh tê - xa hi giai doan 2016 - 2021, khàc phic các bat cap, ton tai,  rào can 
tronghot dng phôi hçxp lien ngành, gop phân giãi quyet nhü'ng brc xUc ciia van 
d6 mat an toàn v sinh thirc phâm & dja phwng, UBND thành phô Dà Nng d dê 
nghj và ducyc ThU ttxàng ChInh phU phê duyt chU tnxang thi diem thành Ip Ban 
Quàn 1 An toàn thrc phâm thãnh phô Dà Nng t?i  QuyCt djnh so 1268/QD-TTg 
ngày 25/8/20 17, th&i gian thI diem là 03 nàm t1r ngày 25/8/20 17 den 25/8/2020. 

Duçc slr quan tam, h trçY cUa ChInh phU và các BO,  ngành Trung uo'ng, sir 
chi do sàu sat cUa Thành Uy, HDND va UBND thành phô, sr phôi hcxp cUa cac 
s&, ban, ngành, UBND các qun, huyn, sir dông hành cUa các ccr quan truyCn 
thOng, sir dông thuan Ung h cUa ngirôi dan... Ban Quãn l An toàn thirc phâm 
thãnh phô Dã Nng dâ n 1irc hoàn thành nhim vi sau gân 03 näm hot dng thI 
diem. UBND thành phô kInh báo cáo ThU thOng ChInh phU két qua thirc hin thI 
diem nhix sau: 

A. KILT QUA THVC HIN THI BHM BAN QUAN L\' AN TOAN 
THVC PHAM 

i. xA DUNG TO CH1XC BQ MAY 

1. Co' câu to chile 

Sau khi ThU tti&ng ChInh phU phê duyt chU trwrng thánh Ip, UBND thành 
phO d ban hành Quyêt djnh so 723 1/QD-UBND ngày 27/12/20 17 quy djnh chi.rc 
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näng, nhim vii, quyên han  và c cu t chirc cüa Ban Quãn 1 An toàn th?c 
phm thành phô Dà Nng (sau day viêt tat là Ban Quân 1 ATI'P), theo do ca cau 
to chüc cüa Ban Quãn l ATTP nhu sau: 

a) Länh dao:  01 Tmng ban và 02 Phó Tnthng ban 

b) Các phOng chuyên môn, cti nghip vi thuc Ban Quàn l 

- Thành 1p 03 phOng chuyên môn, gm: Van phOng; Phông Nghip vii; 
PhOng Cong tác thanh tra. 

- Thãnh 1p 02 Di Quàn 1 An toàn thc ph.m có chirc näng, nhim vii 
tucmg throng cap phOng. 

c) Don vj sir nghip trrc thuc: UBNID thành phéi dä ban hành Quyt djnh 
s 643 5/QD-UBND ngày 29/12/2018 thành 1p Trung tam Kiêm nghim thirc 
phâm chuyên sâu duçc thành 1p trrc thuc Ban Quàn l ATTP. Tning tam có 
chüc náng tham muu, giüp Ban Quàn l ATTP trong vic kiêm nghim chat 
luçmg, antoãn thirc phâm dôi vói san phâm thirc phâm, phii gia thçrc phâm, chat 
h trq chê biên thirc phâm, thirc phâm bão v sue khóe; tham gia dánh giá nguy 
cc ye an toàn th%rc phâm và thrc hin djch vi kiêm nghim an toàn thirc phâm 
cho các to chuc cá nhân Co nhu câu theo quy dnh cüa pháp luat. 

Co th thy, b may cüa Ban Quãn 1 ATTP duqc cor cu hçTp 1, tao  diu 
kin thi4n lçi cho vic tham muu, chi dao, diêu hãrih cong tác quán lb" nhà nrnc 
ye an toàn th'irc phâm và dam bâo thirc hin day dü chirc nàng, nhim vi cüa Ban 
Quãn 1 ATTP. 

2. V nhãn hrc 

Biên ch và nhân 1rc cüa Ban Quàn l ATTP dizçc chuyn nguyen trng tir 
Chi cic An toàn th1rc phâm tr1rc thuc Sâ Y tê, các b phn trijc thuc các phOng, 
chi ciic thuc Sâ Nông nghip và Phát triên nông thôn, Sâ Cong Thucing. Do do, 
dôi ngO can be.,  cong chIrc, viên chirc có kinh nghiêm, dáp cmg ngay yêu câu 
nhim v khi Ban Quàn 1 ATTP thành lap, hoat dng. 

Ban Quãn l ATTP duqc giao 31 biên ch Cong chüc Va 03 hcp dông theo 
Nghj djnh so 68/2000/ND-CP. Hin có mt 30 cong chirc', 03 hcip dng theo 
Nghj djnh so 68/2000/ND-CP. Trung tam Kiêm nghim thire phâm chuyên sâu 
duqc giao 37 chi tiêu sO luçmg ngthi lam vic, hin có mt 23 viên chirc, nguñ 
lao dng. 

II. THIC HIN HOT DQNG CHUYEN MON YE QUAN L' AN 
TOAN THIIC PHAM 

1. DAu mi thng nht tham mini ban hành co ch, chinh sách v ATTP 

Thuc hiên mô hInh rnt don vj du mi, thong nht tham muu v an toàn 
thirc pharn (sau day viêt tat là ATTP), Ban Quàn l ATTP dã tham mi.ru UBND 
thành phô ban hành nhiêu co' chê tháo gô vu&ng mac trong cOng tác quãn l 

Trong do: 08 ngui cO trinh dO thc sT, 21 ngti có trinh dQ di h9c và 01 ngithi trinh dO trung cp. 
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ATTP cüa dja phuong. Hang nàm, UBND thành phô Dà N1ng du ban hành K 
hoach tng th ye ATTP; trong do quy djnh các nhim vii ci the ma các s&, ban, 
ngành có lien quan phãi thirc hin cong tác dam bâo ATTP trong nàm. Diu nay 
d tto ra sue manh  thng hcrp, toàn din và dông b trong quãn l nha n'iróc v 
ATTP, hiu hrc và hiu qua quàn l ducic tang eithng len rô ret. 

Trong qua trInh thire hin nhim vv, Ban Quán 1 ATTP dã tham mini nhiu 
quy djnh, chInh sách tang cuOng hiu hrc, hiu qua quãn l nhà nithe v ATTP: 

- Quyêt djnh so 31/2018/QD-UBND ngày 28/9/20 18 v Quy dinh phân 
công, phân cap, phôi hqp quân 1 ATTP trên dja bàn thành phô: tao  co ch Cu th 
trong thirc thi chirc näng, thim vit cüa Ban Quàn l ATTP dông thii phân c.p 
nhim vi1 cci the dôi vOi t1rng s&, ngãnh, qun, huyn, xâ, phixng; tránh chng 
chéo trong cong tác quàn 1 theo dirng tinh than Chi thj so 13/CT-TTg cüa Thu 
t'iróng v tang cng tráeh nhim quàn 1 nhà nuOt ye ATTP. 

- Quy& djnh s 5556/Q- ngày 21 / 11/2019 ye Ban hành B Tiêu chI 
v xây dirng mô hInh chçi dam bào dü diêu kin ATTP và Kê hoach so 786/KH-
UBND ngày 11/02/2019 ye vic triên khai xây drng chç dam bão dü diu kiên 
ATTP trên da bàn thành phô Dà Nàng giai doan  2019 - 2023: va dam bào 
ATTP tai  các chç, vra nâng cao khã näng cnh tranh cüa chç truyn thng vói 
các cci sO kinh doanh thirc phâm khác và on djnh cuc song hang ngàn ho tiu 
thirong gop phân xây dirng van minh thucmg mai. 

- Du nàm 2019, Ban Quán l ATTP dtham mini UBND thãnh ph thông 
qua Chin luçic xây dirng thành phô thirc phâm thông minh den nàm 2025, tm 
nhin 2030. Trên ca s& do, Ban Quàn 1 ATTP d xây drng, triên khai Dr an truy 
xu.t nguôn gôc thiic phâm, theo do giai doan  1 sê frng diing các cong ngh mói 
thçrc hin truy xuât nguôn gôc trong toàn b các chuôi cung 1.'rng thrc phm ma 

các doanh nghip tham gia dãthiêt 1p h thông truy xuât nguôn gôc ni bo; cong 
bô thông tin các cos san xuât, kinh doanh thrc phâm, djch v%i an uông tuân thu 
tot eác quy djnh ye dàiri bâo ATTP cho nguOi tiêu dung biCt, quyCt djnh iva 
ch9n... 

2. Thng ctrb'ng hiu qua quãn 1 ATTP di vói các chçi, siêu thj và các co' 
s& thuc h thng dir trti', phân phi hang hóa thiyc phm thuc thm quyn 
quãn 1 cüa thành ph. 

a) Cong tác dam báo ATTP tai  các ch9 luôn ducic quan tam, nâng cap, cãi 
tao ye co s& 4t chat, mOi tru&ng v sinh ch duc cài thin. TInh den thi dim 
hin nay, Ban Quãn 1 ATTP dã thçrc hin các thu tcic chüng nh.n, cung cp kMn 
thüc ATTP cho hau het tiêu thiiong tai  các chci trên dja bàn thành phô. 

b) Xây drng chui cung 1rng san phm an toàn 

- Chu'crng trinh thI diim doani, nghip cam kèt cung á'ng thtc phm an 
bàn: 

2  Hin nay có 66 chq dan sinh 
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+ Nbm h trq các doanh nghiêp hix&ng dn kinh doanh minh bach, xây 
dirng tInh trách nhim vOi cong dng, cam kêt ye ATTP trong san phârn cung 
1rng, Ban Quãn 15' ATTP dã to chüc Chixcing trInh thI diem xây drng các c s 
san xuât, chê biên, kinh doanh thçtc phâm và djch vi an uông k5' cam két cung 
üng thirc phm an toàn. 

± Kt qua thm djnh (cac diu kiên v Co sâ 4t cht, con ngithi, nguyen 
1iu lay mu san phâm kiêm tra ATTP...) có 28 Co s& san xuât, kinh doanh thirc 
phâm an toàn d.t yeu câu các tiêu chI cüa chxang trinh dé ra, dâ duçic Ban Quán 
15' ATTP xác nhn. Thông tin ye các co s& duçic cOng bô rng rãi den ngu1i tiêu 
dUng qua Trang thông tin din tiir cUa Ban. 

- Thác dy vic áp dyng các quy trinh quàn lj chat lw9lzg tiên lien, cdc mô 
hlnh san xuãt lhtcphâm lheo chuôi, h thông phân phñi thy'cphâm an bàn 

Thông qua tuyên truyn, tp hun và h trçl các doanh ngbip trong tiêp c.n, 
áp di1ng các quy trInh quán 15' cht hrqng, h trçi mO hInh san xuât mâi, Ban Quán 
15' ATTP dâ tham mmi xác nhn chui cung üng san phâm an toàn theo quy djnh 
tai Quyêt djnh so 3075/QD-BNN-QLCL ngày 20/7/20 16 cUa B Nông nghip và 

. 3 a a • a a Phat trien nong thon dat voi 05 ciia hang cua 05 doanh nghiçp tren dia  ban thanh 
phô vói 36 Ca s& trang trai trông rau, chän nuoi, tàu Ca cung cap rau, thjt và thUy 
san an toàn. 

Chuong trInh xây dimg chui cung irng th'rc phm an toàn nhm thông tin 
den ngi.thi tiêu dUng nhUng doanh nghip cam kêt thirc hin tot các quy djnh ye 
ATTP và các tiêu chi nâng cao c1ia chuong trInh dê ngthi tiêu dUng có nhiêu hon 
các co hi quyêt djn}i 1a chçn tiêu dUng thirc phâm; khuyên khfch doanh nghip 
xay dimg thuong hiu thông qua vic duy trI và nâng cao tiêu chuân dam bão 
ATTP. Tuy nhiên, vic triên khai con gp khó khàn do so krcing Co s dàng k5' 
tham gia chua nhieu, hinh thüc quàng bá, giài thiu chU yêu qua website Ban 
Quán 15' ATTP, do do chua khuyên khich các doanh nghip tham gia. Trong thi 
gian den, Ban Quán 15' ATTP tiêp tic day manh  các hInh thirc giéd thiu các 
doanh nghip tham gia chuong trInh dn ngithi tiêu dUng, phi hqp v&i S& Giáo 
diicvà Dào tao  giói thiu cung img thirc phâm vào các trithng hçc nhäm thu hUt 
nhiêu don vj tham gia. 

3. T chfrc cp, dInh chi, thu hili các 1oii giy chfrng nhn, giy xác 
nhn, giy tip nhn trong lTnh vIc ATTP và quãn 15' cong b san phm 

a) Thng nht du mM cp chirng nhn, giy xác nhQn, giy tip nhn; don 
giãn hóa thU tic hành chInh 

C:ra hang Cong ty MM Mega Market Via Nam — CN Dà Nng, Cira hang Cong ty TNT-Il-I MTV NOng 
Báo Ngcc; CCra hang Fresh fish thuQc Cong ty TN}II-I Nht Tan Dông; Ccra hang kinh doanh rau cüa HTX 
rau an toàn La Hung, Cm L, Da Nng, drqc cung cap bOi nguôn rau cia HTX La Hi.rông; Ca hang 
Siôu thj Co.opmart cüa Cong ty TNHI-1 MTV Siêu thj Thing mai  Co.opmart Dà Nang. 
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K ti'r khi Ban Quân 1 ATTP duqc thành lap, cong tác thm dinh cp Giy 
chi.'rng nhn v ATTP drnyc thông nhât ye mOt dâu môi, nên to thuãn lcñ han cho 
doanh nghip trong vic diêu chinh, m& rng, chuyên dôi ho.t dng kinh doanh 
so vi truâc day phân cong cho 03 sex: Y tê, Nông nghip và Phát trin nông thôn, 
Cong Thizang. 

Trong nAm 2018, toàn thành phô d kim tra c.p Giy chrng nhn cho 
1.059 cci si và nAm 2019 cho 1.097 ca sr. Lily ké den 3 1/12/2019, dA cap Giy 
chirng nh.n cho 5.089/5.122 co sâ, d.t t' 1 99,35% ca s thryc phân cap quãn 
1, trong do: Ban Quân 1 ATTP dA kiêm tra cap Giây chirng nhân cho 537 ca sâ 
trong nAm 2018 và 560 ca sâ trong nàm 2019. Lüy ké den nay, dâ cap Gi.y 
chirng nh.n cho 2.22 1 ca sO', dat  t 1 100%. 

Ca sO' san xu.t, kinh doanh thirc ph.rn, kinh doanh djch v11 An ung thuOc 
d6i tucing cp Giây chimg nhan da phân deu chap hành các quy djnh ye ATTP 
nhij ca sO' 4t ch.t, trang thiêtbj, diing cii chê biên, san xut, nguyen 1iu mua có 
ngun gOc, báo quân thirc phâm dam bão nhit d, hap ye sinh. Các siêu thi 1O'n 
nhO (183 siêu thj, cira hang tin Ich) có s1r dâu tix trang thiêt bj, dwig c1i cho viêc 
kim soát chat luqng ATTP dôi vó'i nguôn nguyen 1iu, san phâm thirc phâm, cO 
dü các thit bj bão quãn thrc phârn. Bêp An tp the cüa các nhà may, xi nghip 
trong khu cOng nghip, khu chê xuât (66 cOng ty, doanh ngbip), nhà hang trong 
khách san  không thuc dôi ti.rqng cap Giây chirng nhn nhi.rng các co sO' nay dä 
duçic tAng cu&ng thçrc hin các hoat  dng bâo dam ATTP. Môt sO doanh nghiep 
dA có phOng y tê kiêm tra chat lucmg san phâm theo dOi, giám sat hoat dng ch 
bin, cung cap suât An. 

b) Hoàn thin dn cong tác quãn 1 cOng b san phm 

Trong näm 2018 và nAm 2019, dA tiêp nh.n và dAng trên Trang thông tin 
din tr cüa Ban Quàn 1 ATTP 1.729 san phâm tr cong bô cüa doarth nghiêp, h 
kinh doanh và cap giây tiêp nhn dAng k bàn cong bô 05 san phâm. 

4. Giãm thiêu các siy c v an toàn thic phm, ng dc thiuc phãm, vi 
phm an toàn thyc phâm; thüc day các hot dng phông ngfra, ngAn chãn 

a) COng tác phông chng ng dc thirc phm và tip nhn và xt'r 1 thông 
tin phán ánh 

- Giai don 2018 - 2019, Ban Quàn 1 ATTP dA tiêp nhn và xi'r l 32 thông 
tin phán ánh, dA tiên hànhthanh tra 09 Co StY Va xà 1 vi phm hành chInh 07 ca 
sO' yOj s tin 85,3 triu dOng; các qun, huyn tiêp nhn 13 thông tin phAn ành, 
dA tin hành kiêm tra, xü l vi pham hành chInh 01 co sO' vâi so tiên 750 ngàn 
dOng. 

NIhrn tAng cu&ng cong tác phOng ngra ng dc thirc phAm (sau day vi& tt 
là NDTP), Ban Quán 1 ATTP dA thành 1p 04 Di phân üng nhanh dê kip thO'i 
diu tra, xir 15' cáo vii NDTP neu có xày ra; thông báo so din thoai dithng day 
nóng dé tiêp nhn thông tin NDTP; xây drng phixong an 1mg phó khi xày ra 
NDTP; thirc hin kiêm tra, giám sat yjéc chap hàrth các quy djnh ye ATTP d6i 
vói co sO' san xuât, kinh doanh thirc phâm, tr9ng tam các bep An tap th, co sO' 
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thüc an du&ng ph khu du ljch, l hi, bUa n tp trung dông ngirôi; t, chüc 02 
l&p tp huân nghip vi k5 näng dieu tra NDTP cho 160 can b phii trách Cong tác 
quàn 1 ATTP tü thành phô den qun huyn và xâ phuOng. 

Co th thy, vói vai trô là ca quan du mi tp trungtip nhn, xir 1' và 
cong bô thông tin ye sr cô ATTP, vic giài quyêt các sr cô diic Ban Quãn l 
ATIP triên khai nhanh chóng kp thai và toàn din han so vi truâc day phân 
chia cho 03 ngãnh. Trong tru&ng hcip xày ra vi NDTP thl Ban Quàn 1 ATTP cir 
01 doàn dieu tra triên khai thxc hin tht ca cac buâc tir xác minh, thu thp thông 
tin, diêu tra, truy xuât, lay mâu phân tIch xác dnh nguyen nhân trong toàn b qua 
trInh cüa chui cung irng thirc phâm ti nai .n uông, den ca s cung cap nguyen 
lieu, thirc phâm. 

Kk qua trong näm 2018, không có vi NDTP nào xày ra trên dla  bàn thành 
phô Dà Näng. Trong qu I näm 2019, Co xày ra 01 vii NDTP vO'i 88 nglzôi mac 
do an barth m5' kern nhân ti Ca s& san xuât, kinh doanh bánh rnS'  Quôc Hip. 
Ban Quàn l ATTP dâ tham muu Chü tjch UBND thàrih phô ra Quyêt djnh th 
pht vi phm hành chInh vâi sO tiên 98 triu dông và tam  dInh chi ho.t dng c'cia 
co s1 

b) Cong tác giám sat dam bão ATTP tai  cac L, Hi, Hi nghj 

Nhing närn qua, Dà Nang dang tr& thành dirn dn du ljch, t chi'rc 51r kin 
van hóa, the thao, hi ngh trong nuóc và quOc té hang dâu cüa Ca nithc, nhãm 
thuc hiOn nhiêm vu dam bao ATTP trong cac dip 1, hôi, phuc vu hôi nghi trong 
nir&c và quôc tê, Ban Quán l ATTP d thãnh 1p 71 doàn kiêrn tra, giám sat 
ATTP truc tiep tai 32 su kien 1 hOi, hôi nghi va tiêc chiêu dãi quôc tê to chuc tai 
thành phô Dà Nng dam bão không dé xáy ra sr cô ye ATTP, gop phân xây drng 
hInh ánh thành phô du ljch van minh, hin dai. 

c) COng tác giám sat, ngàn chn san phm không ATTP luu thông trên thj 
truông dixçic thirc hin toàn din, bao quát 

- Cong tác l.y mu kim nghim d giárn sat ô nhim thirc phm ducic Ban 
Quãn 1 ATTP triên khai thuèng xuyen nhäm kjp th?ñ phát hin san phâm không 
an toàn dê có bin pháp ngan chn khOng dê thirc phâm khOng dam bão ATTP 
urn thông trén thj trung. Vic lay mu, kêt qua lay mâu cüng là can cir dê djnh 
huóng trong cong tác thanh tra, kiêm tra, giám sat, xfr l nghim các co s& vi 
ph.m gop phân bâo v sirc khOe nguii dan. 

Trong hai näm 2018 và 2019, dä ly 2.869 mu thirc phm các loai  g1ri 
phOng kiêm nghim kiêm tra các chi tiêu ATTP, c the: ye giám sat ATTP dOi 
v9i rau, c11, qua nhp t't'xngoi tinh: Dâ thirc hin lay 720 mâu rau, trái cay, g1ri 
phân tIch ton du hoat chat thuôc BVTV, trong do nAm 2018 kiém tra 384 mâu có 
14 mau tOn du thuôc BVTV vuqt mcrc giOi han  cho phép, chiêm t' l 3,5% trên 
tong so mau kiêm tra và nàm 2019 kiêm tra 336 mu, phát hin 3 mu tOn du 
thuôc BVTV vuçit müc gii han  cho phép chiem t' l 0,89%. 

Qua kt qua giám sat nêu tren cho th.y tInh hInh tn du hoat  chat thuc 
BVTV trong san phâm rau, qua ban trên thj tnr0ng giâm dáng kê tü 3,5% nam 
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2018 giãm xung con khoâng 1% näm 2019. Ben canh giám sat ATTP di san 
phâm rau, qua ngoài tinh nhap vào Dà Näng, dôi vi nguôn rau san xuât trên dia 
bàn thành ph& Ban Quãn 1 ATTP dâ phôi hçip vó'i Si Nông nghip và Phát trin 
nông thôn 1y 139 mu rau san xuâttai các vllng rau trên dja bàn thành ph d 
kim tra da dir hrqng thuôc BVTV; kêt qua có 01 mâu xà lách có phát hin tn dir 
thuc BVTV. 

- V giám sat ATTP di vâi thjt tiiui sng Va san phrn dng vat:  Dã 1y 316 
mu thjt các loai  d kiêm tra các chi tiêu ye vi sinh, chat cm (Sabutamol, 
Clenbuterol), kháng sinh (Tetracycline, Enrofloxacin, Ciprofloxacin), trong do: 
Nàm 2018, lay 186 mu thjt các loai gui phOng kiêm nghiêm dé kim tra cac chi 
tiêu ATTP, cO 72 mâu nhiêmvi sinh vat;  Nàm 2019, lay 130 miu thjt heo, thit gà, 
giO sng các loai tai co sO' giêt mô (28 mâu), Co sO' kinh doanh (52 mâu), chç dan 
sinh (50 mu) dê kiêm tra các chi tiêu ye ton dir chat cam, kháng sinh, han the. 
K& qua không phát hin, riêng clii tiêu vi sinh Co 05 mâu nhim E.coli. 

Qua cong tác giám sat, My miu kiêm nghim trong nhiu näm qua cüng nhir 
nàm 2017 và 2018 không phát hin trong san phâm tht có ton dir chit crn và 
kháng sinh, han the cam. Riêng chi tiêu vi sinh näm 2018 có 72/186 mu 
(37,63%), näm 2019 có 05/28 rnâu (17,85%) nhiêm vi sinh vat vixçt rthc giâi han 
cho phép, nguyen nhân chü yêu do diêu kin v sinh cUa các co sO' gi& m và 
diu kin quay hang kinh doanh thjt chi.ra dam bão ye sinh. Ban Quãn 1i ATTP 
dâ phi hqp SO' Nông nghip và Phát triên nông thOn, SO' Cong Thirong và 
UBND các qun, huyn triên khai thirc hin các giãi pháp nâng cp các co' sO' gi& 
m, xây dirng chc dam bão dü diêu kin ATTP. 

- V giám sat ATTP di vâi san ph.m thüy san: Ly 268 mu thüy san tuai 
sing gO'i phOng hem nghim kiêm tra ATTP, trong do: 

+ Näm 2018 My 143 mâu thUy san gôm: 85 mâu thüy san khai thác gui phàn 
tIch tn dir kim loai nng, vi sinh; 58 mâu thüy san nuôi trông gui phân tfch tn 
dir hóa chit, kháng sinh, vi sinh. KCt qua không phát hin ton dir hóa eh.t, kháng 
sinh, vi sinh. 

+ Näm 2019 lay 125 mâu thüy san (gom 56 mu thüy san nuôi, 69 mu thüy 
san khai thác). K& qua có 08/42 mâu thüy san nuôi trông không dt chi tiêu tn 
dir kháng sixth (Trifluralin, Enrofloxacin, Ciprofloxacin, Oxytetracyline). Ban 
Quãn 1 ATTP dã áp dixng bin pháp yêu câu CáC CO sO' không duçic nhap san 
phm thUy san nuOi bj phát hin ton dir kháng sinh cam. 

- V giám sat ATTP d& vâi san ph.m ch bin, san phm khác: Dã My 
1.426 mu thrc phm tai CáC co sO' san xuât, kinh doanh, djch vi an u6ng, kinh 
doanh O' chG d kim tra các chi tiêu ye ATIP, trong do: 

+ Nhóm san phm ch bin có ngun gc dng vat, d My 150 mu kim tra 
các chi tiêu ye vi sinh, han the, formol. Kêt qua không phát hin han the, formol; 
riêng vi sinh Co 3 mâu bj nhiêm gôm 2 mâu tré và 01 chã thjt nhiêm vi sinh. 

+ Nhórn san phm ch bin Co ngun gc thUy san (cha cá, cá muc tim, 
mm các loai, thüy san kho...), dâ lay 151 mâu kiem tra các chi tiêu v vi sinh, 
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kim loai nng, phm màu, nm mae, bàn the. Kt qua không phát hin bàn the, 
riêng vi sinh Co 7 mu nhim. 

+ Nhóm san phm có ngun gc thrc 4t, dà 1y 405 mu d kim tra các 
chi tiêu ye yang ô, bàn the, phâm màu, kim 1oi nng, kêt qua không phát hin. 
Riêng & bt và du phng ban ti các chçi bj nhiêm nâm môc do diêu kin bào 
quàn không tot. 

+ Nhóm san ph.m thirc an ngay và d ung dà 1.y 720 mu kim tra các chi 
tiêu ye vi sinh, han the, formol, tinopal, kim 1oi n.ng, natribenzoat, methanol. 
Kêt qua không phát hin han the, formol, tinopal, kim loai  n.ng, natribenzoat, 
methanol, riêng ye ô nhim vi sinh mt so san phâm bj nhim. 

5. Tang ctrôrng cong tác thanh tra, kim tra, giãi quyt khiu ni, t cáo 
và xfr 1 vi phim hành chInh v ATTP 

Cong tác thanh tra, kim tra chuyên ngãnh di.rçc thirc hin thung xuyên 
lien tiic trong nàm theo chuong trInh, kê hoch, ngoài ra cOn tiên hành thanh tra 
dt xuât dOi vói các cci s& có dâu hiu vi phm. 

Di vói cong tác thanh tra, kim tra lien ngành: Hang näm, Ban Quán l 
ATTP chü trI phôi hçp vâi Cong an thành phô, s&, ban, ngành lien quan to chrc 3 
cuc thanh tra lien ngãnh trong djp têt Dixang ljch, têt Nguyen dan, Tháng hành 
dng vi ATTP, tét Trung thu. Trong các dçt cao diem nay chü yêu t.p trung kiêm 
các Co s sn xuât tai  dja phuong, các dti l phân phôi san phâm thirc phâm, co 
sO' kinh doanh th1ic phâm chirc nng, phii gia thirc phâm, dông thO'i tiên hành lay 
mu thxc phâm dê kiêm nghim, dánh giá các chi tiêu ATTP. 

+ Nàm 2018, thanh tra, kim tra 21.983 Co sO' san xu.t, kinh doanh thc 
phâm và djch vi an uông, sO co sO' vi pham bj xi:r phtvi phm hành chInh 587 Co 
sO' (chiêm t5 l 2,6%), so tiên xi'r pht 1.942 triu dông, trong do Ban Quán 1 
ATTP thanh tra, kiêm tra 2.057 Co sO' theo phân cap quân 1, xi'r pht vi phtm 
hành chinh 83 co sO' vO'i sO tin 227,6 t.riu dn.g. 

+ Näm 2019, thanh tra, kim tra 21.690 Co sO' san xut, kinh doanh thirc 
phâm và djch vi an uông, thirc an throng phO, tàu cá trên dja bàn thành phô, so co 
sO' bj xir pht vi phm hành chInh 291 cci sO' (chiêm t l 1,34%), so tiên 1.648,75 
triu dông, trong do Ban Quàn 1' A'ITP thanh tra, kiêm tra 2.221 Co sO' theo phân 
cap quãn 1, xà pht vi phm hành chInh 74 co sO', vOl so tiên xO' pht 695 triu 
dông. 

Qua thanh tra, kim tra, giám sat lien tic thI s co sO' vi phm pháp 1ut v 
ATTP giám ti'z 2,6% (2018) xuOng cOn 1,34% (2019), gop phân lam chuyên biên 
rO rt vic chap hành các quy cljnh cüa pháp 1ut ye ATTP cüa các Co sO' san xuât 
thirc phâm, kinh doanh thirc phâm, kinh doanh djch vi an uOng. 

Vic trao di thông tin, tInh hInh, h trgkMm tra, xfr 1 vi phm gifta DOi 
Quãn 1 ATTP (cap thành phô) và PhOng Y tê, PhOng Kinh tê (cap qun) trong 
vic xü 1 các sr cô ye ATTP, NDTP duçic trién khai nhanh chóng, kjp thO'i và 
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hiu qua4  do Di trithng Di Quàn 1 ATTP là thành vien cüa Ban Chi dao lien 
ngành ATTP qun, huyn. (Ban Quãn l ATTP là co quan chuyên mon thong 
duong cap sà nên Di trix&ng, Trung phông là thành viên Ban chi do cap qun 
là phü hcip). 

6. Triên khai các hott dng truyn thông, ph bin, giáo diic pháp 1ut 
ye ATTP tren da ban thanh pho. 

Nhrn trang bj kiên thi'rc v ATTP cho ngmM tham gia san xuât, kinh doanh 
thirc phm, kinh doanh djch v n uông và ngu?i tiêu dung, Ban Quân l ATTP 
cia ph& hçip vó'i các sâ, don vj, cija phixang to chüc nhiOu hoat dông truyên thông 
trên các phuong tin thông tin di chüng, dong thñ dôi mâi ni dung, hInh thrc 
tuyén truyn, tang thai luqng phát song, thuing xuyên ma chuyên trang, chuyên 
miic v ATTP, co quan quãn 15' thi.thng xuyên cung cap thông tin cho cci quan 
báo, dài ye linh virc ATTP. Cong tác tuyên truyên duçyc thirc hin bang nhiu 
hInh thüc nhu phát thanh, nói chuyn chuyên dê, t.p huân, phát bàn tin, t9a dam, 
hi thi, xay dimg video do h9a. 

Dä th chüc 191 l&p tp huân kiên thirc và pháp lut ye ATTP cho 19.846 
ngu&i là chü doanh nghip, nguäi lao dng cüa các doanh nghip, h gia dInh san 
xu.t, kinh doanh thirc phm. Ngoài ra môi nàm treo hon 200 pano và phát hành 
hon 15.000 th roi tuyên truyên ye ATTP trong djp Tháng hành dông vi ATTP tir 
15/4 - 15/5 hang näm. 

Vic si'r diing chrc nàng tra ciru cos& cam k& bão dam ATTP qua tin nhn 
SMS, Zalo duçxc Ban Quân 15' ATTP phôi hcpvai S& Thông tin và Truyên thông 
trin khai cia tao duçic chuyên biên tIch circ ye nhn thrc cüa ngithi dan dôi vâi 
ATTP, có gn 8.600 luqt tra ciru qua SMS và Zalo. Trong thOi gian tOi tip tiic 
hinh thüc tuyên truyên ye ATTP trén các kênh thông tin cüa mng xa hôi. 

7. Cong tác dào to, htr&ng dLi chuyên môn, nghip vi v ATTP 

Ban Quan 1 ATTP d t chi'rc các lap dào tao nghip vii tp trung dài ngày 
cho can b quàn 15' các cap trên Ca 03 linh virc Y t, Cong Thuo'ng và Nông 
nghip, vic ma trtthc day các sâ riông lé khó thirc hiên. 

- Giai doan 2018 - 2019, Ban Quãn 15' ATTP cia to chiic 4 iap dào tao  nghiep 
vi quàn 15' ATTP: 01 l dào tao  nghip vçi Thanh tra chuyên ngành do Tnthng 
Thanh tra ChInh phü giàng day 15 ngày, cap Ching chi cho 80 nguai; 01 l dào 
tao lay mâu kiêm nghim do Vin Ytê cOng cong giáng dy 12 ngày, cap chng 
chi ly mu cho 70 nguai; 01 1&p bôi du&ng cong tác thanh tra ATTP cho Chü 
tjch UBND cüa 56 xâ, phixmg do Thanh tra B Y tê giãng day; 01 lOp bi duong 

' Trong qu 1/2019, trén dja bàn qun Cm L có xây ra 01 vi ngQ dc thirc pMm vói 88 
ngui mc do an bánh m' kern nhãn ti Co so san xuat, kinh doanh bánh mS'  Quoc Hiêp (co sO 
thuc qun quán 1k). Ban Quân 1 ATTP chü trI phôi hop vói Phông Kinh tê, Phông Y t& 
Trung tam Y t qun, UBND phixOng, Trm Y tê phuông Hôa Xuãri tiên hành diu tra, truy 
xut, ngan chn kjp thOi, và dä tham rnuu Chü tich  TJBND thành phô ra Quyet djnh xi:r pht vi 
phm hành chInh v&i so tiên 98 triu dông. 
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nghip vi thanh tra ATTP cho can bQ, cong chirc thrc hin ThI dim thanh tra 
chuyên ngành qun và 2 phung ciia Hái Châu. 

Co th nói v lirc luqng can b lam cong tao quân 1 ATTP tir thành pM dn 
quân, huyên va xä, phumg cci ban dã &ro'c dâo tao bai ban va nâng cao, dam bao 
có kiên thüc, k5 näng dê th'irc thi pháp 1ut ye ATTP. 

Ill. CONG TAC PHOI HqP VI CAC D%N Vj THAM GIA QUAN 
LY ATTP 

1. PMi h9p vói các s& chuyên ngành, qun, huyn, ti chfrc doàn th 

a) Ph,i hçip vâi Sâ Ni vi 

- Xây dirng vj trI vic lam cüa Ban Quân 1 ATTP; pMi hçp, h trçl chuyên 
mon trong cong tác quy hoch, bô nhim các ch'trc vi trtthng phông, phó tnrng 
phOng, di tru&ng, giám dOc, phó giám doe dn vj tr1rc thuc cüng nhu thirc hin 
day dü cac thu tijc nghi hiiutheo chê d (thuc din Ban ThuOng vii Thành üy 
quán 1'i) dOi vói cOng chüc den tuôi nghi him. 

- Xây d'çmg D an thãnh 1p Trung tam kMm thc phm chuyên sau tivc 
thuc Ban Quán 1 ATTP. Den tháng 12/2018 tham muu UBND thành phô,  ban 
hành Quyêt djnh so 6435/QD-UBND ngày 29/12/2018 cüa UBND thành phô Dà 
Nng ye vic thành 1p Trung tam Kiêm th'rc phâm chuyên sâu. 

- Xây dirng k hoch và thc hin tuyn diing viênchircTiñ vic ti Trung 
tam Kiêm thçrc phâm ehuyên sâu theo d'á.ng quy djnh. Ban Quán 1 ATTP dã to 
chüe tuyên dmg viên chirc vào tháng 9/2019. 

- Ràsoát, chinh sCra, M sung cáo thu tic hành chInh v lTnh vre ATTP thuc 
thâm quyên giái quyêt cüa UBND qun, huyn. 

b) Ph& hçip vi Uy ban Mt trn T qMc Vit Nam thành pM và các hi, 
doàn the 

- Ngay sau khi thnh ip, Ban Quãn 1 ATTP dâ ph6i hp Uy ban Mt trn 
To quOc Vit Nam thànhphô, Hi Liênhip phii nü, Hi Nông dan thành phô 
trong cong tao tuyên truyên, t.p huân kiên thirc, pháp 1u.t ye ATTP và cOng tao 
giám sat các dcin vj, dja phuong trong vic thirc hin cáo nhim vi kê hoch dam 
bâo ATTP hang näm, các cor s& san xuât, kinh doanh thrc phâm, djch vii an uOng 
trong vic tuân thu cáo quy djnh cUa pháp lut ye ATTP. 

- V k& qua Chuorng trInh pMi hqp vn dng, giám sat v ATTP 

+ Trin khai Chuorng trInh pMi hqp s 60/CTrPh ngáy 27/6/20 16 gifla 
UBND thành phô và Uy ban M.t trn TO quOc Vit Nam thành phO ye 4ndng, 
giám sat darn bâo ATTP giai don 2016 - 2020, hang näm M.t trn cáo cap dêu 
xây dirng K hoach triên khai Chuo'ng trinh phôi hqp 4n dng, giám sat dam báo 
ATTP. Trong hai näm 2018 - 2019, Mt trn cáo cap dâ to chüc hon 2.300 bu6i 
nói ohuyn, phO biên pháp lu.t ye ATTP cho trên 142.204 luçt nguôi a cáo khu 
dan cu; phát thanh 1.200 lan; treo 363 bang rOn, khâu hiu và 209 áp phIch; phát 
hành 2 1.495 tà ron; viêt 154 bãi tuyên truyên ye ATTP... 
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+ Phi hcrp vâi Hi Lien hip Phii Nü dâ th chüc 96 l&p t.p hun vâi 9.098 
ngu&i dir; 321 bui truyên thông vâi 26.976ngi dir; treo 71 bang rOn, pano, ap 
phIch và c.p phát 450 ti rai; viêt 37 tin bài tuyên truyên ye ATTP... gop phn 
thay dOi nhn thirc, hãnh vi cüa ngu?ii tiêu dung; tao áp 1irc cüa thj trung, nhu 
cu t'r ngthi tiêu dung buc các cc s cung cap thirc phâm phâi chi hyn v 
ATTP trong khi cung cap dich vi1 cho cong dông. 

+ Phi hçp v&i Hi Nông dan thành phô tuyên truyn, van dng và cam 
trông tr9t, chàn nuôi dung quy djnh ye ATTP, gii'ip ch.t luçng ATTP cüa nOng 
san cUa thành phô có nhiêu chuyên biên tIch crc. Các cap Hi Nông dan t chüc 
56 bu6i tuyên truyên, 02 l&p tap  huân vài 3.8 12 luqt ngui dr; t chirc k3 cam 
kt dam báo ATTP cho 1.493 hi viên; to chrc phiên chg nông san giüp hôi viên 
to chüc tiêu thi nông san an toàn... 

+ Phi hçip v&i Hi Cru chiên binh thânh ph th chic 62 bui tuyên truyn 
van dng hi viên và nhân dan thrc hin chixong trInh thành ph "4 an" vâi 
khoàng 11.600 hxct ngtrôi tham dir. 

+ Phi hçp v&i Lien doàn Lao dng thânhph huo'ng dk cáe cap cong doàn 
th'çrc hin diing các quy djnh ye AFI'P trong các bêp an tp the; trien khai cong tác 
tuyên tmyn, nâng cao nhn thüc, den các doanh nghiêp Co to chirc bCa an cho 
ngithi lao dng theo hinh thüc bêp an tp the hoc k3 hqp dông nhan suât an sn. 

c) Phi hqp v6i S& Nông nghip và Phát trin nông thôn trong cOng tác k 
kt hcip tác cung üng thrc phâm an toàn vâi 07 S Nông nghiêp và Phát trin 
nông thôn cUa 07 tinh; phôi hqp thông kê nguôn gOc thüy san tr cac 1mb nhâp ye 
Chq d.0 m'i thüy san Thç Quang và lay mâu giárn sat ATTP; th6ng kê ngun 
gc gia suc, gia cam tr Blnh Djnh nhp vào giêt mô và kiêm tra hoat dng gi& 
m gia sitc gia cam và djch tâ 1cm Châu Phi vói kêt qua nhu sau: 

Hng nãm, san luçrng thüy san nhp vào Cãng cá và Chq d.0 m& thus' san 
Th9 Quang khoáng 13 0.000 tan, trong do chü yêu thüy san khai thác 126.000 tn, 
chim tr l 97% (tàu cá Dà Nang khoãng 33.000 tan, tàu cá và xe các tirth 93.000 
tan), thüy san nuôi 4.000 tan, chiêm khoáng 3%. 

+ Chi cic Thüy san c.p Giây chirng nhan dü diêu kin ATTP cho 327/520 
tàu Ca có chiêu dài lan nhât tir 15m tra len theo Thông tiz so 38/2018/TT-
BNNPTNT. 

+ Ban Quãn l Au thuyn vâ Câng Ca Th Quang thc hin quân l ngun 
g&, xut xr san pham thUy san nhp vào cãng cá, ch cá. 

+ Ban Quán l ATTP thirc hin l.y miu san phm thüy san d kim tra cac 
chi tiêu kim 1°a  nng, kháng sinh. Kêt qua: Nám 2018, lay 143 mu thüy san, 
gm 85 mu thüy san khai thác, 58 rnâu thüy san nuOi, ket qua có 10 mu không 
dat, chim t' 1 6,9%; Näm 2019,,  lay 125 mâu thüy san, gOm 69 mu thüy san 
khai thác, 56 mâu thüy san nuôi, kêt qua khOng phát hiên kim loai nng vi.rçit muc 
gi&i han,  riêng dir hrçing kháng sinh có 08/56 mâu thüy san nuôi có ton di.r, chim 
t5' l 14,28%. 
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+ Di vó'i lô hang san phm thüy san kim tra có tn dii kháng sinh, Ban 
Quin 1 ATTP áp diing bin háp thông báo cho chü hang cam nhp vâo thành 
phô trong thôi han  30 ngày kê tr ngày phát hin rnâu thirc phâm không an toàn 
và phôi hqp vi các drni vj lien quan truy xuât nguôn gôc xuât xir. 

Ban Quàn 1 ATTP pMi hçrp Sâ Nông nghip và Phát trin nông thôn và cac 
dan vj lien quan dã to chüc các doãn cong tác lam vic vói S& Nông nghip và 
Phát triên nông thôn các tinh có k). kêt hcip tác cung cap nông san thirc phâm an 
toàn: Ye vic tang cuông cong tác quãn 1 ATTP dôi vâi nguôn rau, trái cay;  chia 
sé thông tin ye kêt qua lay mu giám sat ô nhim thirc phâm; chia sé thông tin 
danh m1ic thuOc bão v thc 4t nông dan thuèng sü dung trong san xuât rau, trái 
cay; kiêm tra thj sat mt sO co sâ san xuât, thu gom cung cap rau, trái cay. 

d) PhM hqp vài S Cong Thuong trong cong tác xây d%mg chci dam bào dU 
diêu kinATTP, thông kê nguOn gOc xuât xir rau, trái cay ngoài tinh nhap vao 
thành phô; hu&ng dan các Ban Quân 1 chq thirc hin thông kê thu hang va 
nguon hang tir ngoài tinh nhp vao chç; thithng xuyên lay mu rau, Cu, qua dê 
kiêm tra, giám sáttôn dii hoat  chat thuôc bão v thirc 4t; thông tin den Si Nông 
nghip và Phat triên nông thôn, So Cong Thuong các tinh phôi hqp thirc hin truy 
xuât nguôn gôc, xuât xir Va áp dirng cac bin pháp xfr l dôi v6i các san phâm 
nhap có kêt qua kiêm tra ton dii thuôc bão v thc vat vugt mirc giOi han  theo 
quy djnh. 

e) Phi hçip vOi SO Y t 

Dä xay dirng quy ch ph& hcTp (Quy ch s6 65/QCPH-BQLATTP-SYT 
ngày 16/01/2020) nhäm chi dao  các don vj trrc thuc SO Y tê phôi hqp trong 
cong tác thanh tra, kiêm tra, giám sat cong tác phông chông NDTP, phông chông 
bnh truyên qua thirc phâm; huàng dan, giám sat các ca sO trong vic bâo dam 
ATTP theo quy djnh; phôi hçip xfx 1 các tnrOng hqp nghi ngO NDTP. 

Phi hqp vOi các bnh vin kjp thOi diu tra, xir l NDTP và các tnx&ng hcip 
nghi NDTP. 

g) Ph6i hçTp vOi Ban Quán 1 Khu cong ngh cao và các khu cong nghip 
trong cong tac quãn l, dam báo ATTP cho cOng nhân: Ban Quãn 1 ATTP th 
chCrc tap  huânkiênthüc và pháp luat  v ATTP cho chU ca sO và nguOi chê biên 
thüc an; k kêt phOi hqp vOi Ban Quàn l Khu cOng ngh cao và các khu cong 
nghiptrong cong tác quân l, giám sat ATTP tai  các bép an tp the và Ca sO 
cung cap suât an cOng nghip; phôi hçp theo dOi dôi vOi các co sO có vi phm ye 
chê biên, cung cap suât an cong nghip; bêp an tp the trong các khu cOng 
nghip5. 

h) Ph& hqp vOi COng an thành ph Dà Nng 

- Hang näm, can cü K hoach dam bão ATTP cüa thânh ph va Quy ch 
phôi hçip trong cOng tác dam bao ATTP gitta hai ben dã cii the hóa nhim v11 cüa 

Trén dja bàn thành ph cO 66 bp An tp th trong Khu cong nghip, 09 cc sâ ch bin suAt An cong nghip. 
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tirng ben, qua do xây dirng K hoach  phi hcip trong cong tác diu tra, xir 1 tôi 
phm và vi ph.m pháp 1ut trong linh virc ATTP. 

- Trong giai doan 2018 - 2019, qua cOng tác phi hcip dâ diu tra, phát hin 
và xr 1 209 vi vi phm ye ATTP, pht tOng so tiên 1.287,75 triêu dông. Din 
hInh trong cong tác là phát hin các v san xuât giá d co sir ding hóa cht cüa 
Trung Qu& nhm lam cho giá do phát triên nhanh, tr&ng dçp, bt m.t; san xu.t 
chã CO sr diing hóa chat cam là han the; sir diing nithc ngâm trn vói mthc thüy 
cuc d san xut nithc uông dóng chai, các c s& san xut nuóc dá dung lin bj 
nhim các lo?i vi sinh 4t gay bnh du&ng rut... Trêncci sä do d xây drng k 
hoch phôi hqp tong kiOm tra 100% Co sO san xuât, den nay tInh hInh dã duac 
kim soát t6t. 

- Djnh kS'  06 tháng, hai ben luân phiên t chirc SO kt vic thc hin quy ch 
pMi hçip, qua do cia dánh giá di.rqc tInh hInh, thông tin can trao dôi và k& qua 
thçrc hin cong tác phi hqp, qua do dâ rut nhiêu bài h9c kinh nghim thirc tin, 
trên co sO do to chirc thirc hin nhim vi tiêp theo. 

i) Ph& hcip vOi SO Giáo diic Va Dào tao, phOng Giáo diic các qun, huyên: t 
chirc 04 lOp bi duôTlg kiên thrc ATTP cho,  320 nguYi quán l và trirc tip ch 
bin thirc phâm cüa các trix?mg mâm non, tiêu h9ctrên dja bàn thanh phô; kim 
tra bp n cho h9c sinh và kiêm tra chat 1ung nguôn nuOc uông (cOa thit bi bc 
nuOc) cüa 119 trg hçc (trong hai näm 2018 - 2019, không xày ra ng dc thuc 
phm trong trtxng h9c, h thông nuOc 1c tai  mt so truO-ng hçc co mu khOng 
dt cac chi tiêu ye ATTP cia ducc khãc phc trit dé, lay mâu kiêm nghiêm dinJ-i 
ks'); t.p hun cho 600 giáo viên trithng hçc các cap dé triên khai chrnng trInh 
giáo diic h9c dixng ye ATTP trong tnr0ng bce. 

k) Phi hqp vOi SO Thông tin và Truyn thông, Dài Phát thanh - Truyn 
hInh Dà Nang và các co quan báo chI trên dja bàn thành ph nhm thy mnh 
cong tác truyn thông ye ATTP. 

Trong hai näm 2018 - 2019, cia có hon 2.000 tác phâm báo chI, truyn hInh 
phàn ânh v cong tác dam bào ATTP trên dja bàn thanh phô. Hoàn thành giai 
don 01 Dir an co sO dft lieu và phân mêm quãn 19 ye ATTP nhäm phiic V11 cho 
quãn 19 nhà nuOc cng nhu cung cap djch vi cong cho nhân dan ye ATTP (Trong 
näm 2020 sê triên khai giai don 2 cua dir an và hoàn thành dua vào sO dung 
trong qu9 IV näm 2020); xây dmg Va ban hành 01 Video do ha "10 nguyen täc 
yang WHO v v sinh an toàn thiic phâm"; xây digig vâ dua vào sO dung chOc 
nàng tra ciru co sO cam kêt bão dam ATTP qua tin nhàn SMS, Zalo và chuyên 
mic tra cOu ti Cong Thông tin djch vi cong (http://1022.vn). 

1) Phi hçxp vOi qu.n, huyn 

Dn nay, cong tác quàn 19 ATTP tuyn 9u.n huyn, xã phuOng d có sr 
chuyn bin mnh m. Dä dat  duçc mtsO két quànôi bet: 98,86% co sO san 
xuât, kinh doanh thc phâm, djch v  an uông duc cap Giây chOng nhn dO diu 
kiên ATTP (nàm 2016 t9 1 nay là 69,83%), d tO chOc cho 100% (4.871 co sO) 
eq sO san xuât ban dâu nhO lé (h gia dInh) thirc hin k9 cam kêt san xut thuc 
phâm an toàn, 100% các co sO san xuât, kinh doanh thirc phâm, djch vi an ung, 
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thirc an du?ng ph, san xut ban du nhô lé duçcc thng kê, cp nh.t và thanh tra, 
kiêm tra ye ATTP 01 nám/0 1 lan; 1 00% cap qun, huyn, xä, ph'i.thng dä thành 
lap, kin toàn Ban Chi dao  lien ngành ye ATTP, Chü tjch UBND cüng cap lam 
Tnthng ban và ban hành quy chê lam vic cüa Ban Clii dao  lien ngành ye A1TP, 
trong do Co phân cong nhim vii cho tirng thành viên. Hang nàm, can cir Kê 
hoach cong tác dam bào ATTP cüa UBND thành phô, UBND qu.n huyn dêu cO 
xây dirng và trInh UBND cüng cap ban hành và to chirc thirc hin tot Ké hoach 
cong tác dam bão ATTP trên dja bàn... 

Hang nàm, Ban Quãn l ATTP dâ th chüc lam vic vâi UBND các qun, 
huyn dê nm nhfing khó khàn, vlràng mac trong cOng tác quàn l ATTP cüa 
qun, huyn và cüng dê ra giài pháp thIch hqp, kjp thOi. 

+ PMi hçip vOi các phOng chuyên mon cüa huyn (Y t, Kinh t, Nông 
nghip và Phát triên nông thôn, Kinh té h tang) và Trung tam y tê qun, huyn to 
chrc h9p giao ban chuyên dê ATTP mi qu' 1 lan dê phôi hqp giài quyêt các van 
dê ye ATTP và thanh tra, kiêm tra các c s& trên dja bàn qun, huyn. 

+ Di tnr&ng các Di Quãn 1 ATTP, Tnthng phOng Cong tác Thanh tra 
trirc thuc Ban là thành viên Ban Clii dao  lien ngãnh ye ATTP cüa qun huyn, 
kjp thai näm bat nhttng khO khan, kiên nghj cüa dja phixong và tham gia xr 1 cac 
van dê ye ATTP trên dja bàn. 

+ CCr can b tham gia kim tra các cci sâ do qun huyn, xã phuông quãn 1 
qua do n&m bat thc tin, htróng dk chuyên mOn nghip vçi cho can b tuyn 
qu.n huyn, xã phiiing; phôi hçrp kjp thii vâi các phông chuyên mon cüa dja 
phuang trong diêu tra, xlr 1 các vi ng dc tp the trên dja bàn. 

+ Hang näm, chIt tn ph6i hçp vOi các sâ, ngành lien quan kim tra thirc hin 
cOng tác quàn 1' nhà nuâc ye ATTP càa các qu.n, huyn. 

2. Hçp tác vói các tinh, thành khác trong quãn 1 ATTP. 

- Phn lan thirc phm rau, qua, tTht cung cp cho thj tmng Dà Nng du 
nh ttr ngoi tinh ye các chq dâu môi và cG s& giêt mO tptrung. Dé quãn l 
nguOn thirc phâm nay trong näm 2017 và nàm 2018, thành phô dato chüc k ket 
hqp tác vói 07 tinh trong vic hinh thành chuôi cung cap thirc phâm an toàn cho 
thành phô và phôi hqp giám sat mOi nguy 0 nhiem trong thrc phâm, bao gôm: 
Lam DOng, Tiên Giang, Vinh Long, Gia Lai, DäkLäk, BInh Djnh yà Quãng Nam 
là nhftng tinh có san krçrng hang hóa lón cung cap cho Dà Nàng. 

- Näm 2018 yà 2019, Ban Quãn l ATTP phi hçp Sâ Nông nghip và 
Phát triên nông thôn, S& COng Thucing và các don vj lien quan d to chüc các 
doàn lam vic yâj các tinh cO k cam kt hqp cung 1mg thirc pharn an toàn nhu 
tinh Lam Dông, Vinh Long, Tien Giang, Gia Lai, BInh Dlnh  và kiem tra thrc te 
tai các c s& san xuât, thu gom, cung cap thirc phâm cho thành phô Dà Nng d 
dánh giá yà de ra bin pháp tang ci.rng cOng tác phôi h?p  quàn 1 ATTP dOi vi 
san phâm rau, cIt, qua, gia sIte, gia cam. 

Viêc k kt hp tác yOj các tinh ban  dã  tao  ra Co ch phi hp và trao di 
thông tin quàn 1 gitt hai dja phucing và gita các tO chlrc, cá nhân hoat dng trong 
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lTnh virc ATTP; tao diu kin cho vic quân 1 và dam bâo ATTP gifla hai dia 
phumig dixqc tôthan. Tuynhiên, vic hap tác và phôi hap hin nay dang din ra 
theo din rng, can cüng cô, thug cung ye chiêu sâu trong th&i gian tói. 

B. DANH GIA KET QUA THC HIN MO H!NH THI DIEM 

I. Ut DIEM, THUi.N Lç1I 

Mo hlnh thI dim Ban Quân 1' ATTP duqc sir quan tam djnh hung, chi dao 
sâu sat, kjp thai cüa ChInh phü, Thành üy, Hi dông nhãn dan, Uy ban nhân dan 

thành ph; sir chi dao  kjp thii ye chuyên mon cüa các b - ngành; sir phôi hap 
cht ch cüa các só, ban, ngành, qun, huyn, sir vào cuc quyêt 1it cüa các car 
quan truyên thông và s1r üng h cüa nguii dan. Thông qua do, cong tác quàn 1 
ATTP trén dja bàn thành phô giai doan  2018 den nay car bàn duac dam bào, dat 
duqc nhiu kt qua; h thông quân 1 nhà nuóc ye ATTP nhin chung boat dng 
dng b, dêu dn, phôi hap nhjp nhàng tr tuyên thânh phô, den qu.n huyên và xâ 
phthng. 

1. Tp trung du mi quän 1 ATTP 

- Theo mô hInh quàn 1 tru&c dày thI Si Y t là car quan chü tn, chju trách 
nhim truâc UBND thànhphô ye cong tác bào dam ATTP nhung chi thc hin 
nhim vi.i quãn 1 ATTP dôi vâi nhóm san phâm thirc phâm theo phàn cap cüa Bô 
Y té, dong thai So Cong Thuarng, So Nông nghiep va Phat tniên nông thôn thuc 
hin nhim vlu quãn 1 ATTP dôi vói nhóm san phâm thirc phâm theo phân cap 

cUa B chü quàn và Ban Chi dao  lien ngành ye ATTP các cap có vai trO chi dao, 
diu hành, phi hap gii:ta các car quan dé triên khai quãn 1 ATTP. Tuy nhien cac 
thành viên Ban CM dao lam vic kiêm nhim, hop djnh k' nên chua dáp ng 
dirge yêu câu thirc tiên và tIrih phüc tap  trong cong tác quàn 1 ATTP6  nhu môt 
s1r Co ng dc th'çrc phâm xày ra, nguyen nhân có the tr nhà hang (trong qua trIrth 
so chê, chê biên, bào quân thirc phâm không dam bão v sinh) và ciing có the tu 
car si san xut, kinh doanh thirc phârn cung cap thirc phâm dâu vào cho nha hang 
(do nguôn nguyen lieu thirc phâm nhiêm dec) ma các car si nay thuôc quán 1 cüa 
các ngành khác nhau. 

- Mo hmnh Ban Quân 1 ATTP ra d?yi dä kh&c phi.ic thrcic các han  ch v phi 
harp gifta các s&, ngành, dông thai cho phép tp trung dâu môi quán 1 ATTP d61 
vth tat cá các to chüc, cá nhân tham gia san xuât, kinh doanh thirc phâm, kinh 
doanh djch vi an uông. Do do, cOng tác nàm bat tInh hlnh thire tiên dircic bao 
quát hon dn den cong tác tham miru và giãi quyêt các van dê ye mat ATTP dzac 
nhanh chóng, kjp thai. Dông thOi vic tiêp nhn, xi.'r 1 yà phãn hôi thông tin 
nhanh chóng han do giàm dirge thai gian phát hành van bàn ph& hop qua lai 
giCa các car quan, darn yj có lien quan. 

6 Quân 1 chat hrcrng san pham thirc pham (1.729 san phm); quãn I' t chc, cá nhân thirc hin thu mua, s ch, 
cha biên, san xuat, dOng goi, baa quàn, vn chuyén, th.rang mai và cung cap dich vi doi vâi san pham thrc phm 
(23.467 ca sâ). 
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2. Nãng cao vai trô, vj th ella cong tác bão dam ATTP 

- Theo mô hInh quãn l tnrâc day thI Cong tác bào dam ATTP duçic phân 
cong cho 03 sO', nhirng các sO' nay là Co quan chuyên mon giüp UBND thành phô 
quan ly nganh ye cong nghiêp, thiiong mal, hoa chat, näng luo'ng, nông nghiêp va 
phát triên nông thôn, diêu trj bnh và phông chông bnh tat, nên quãn 1 ATTP là 
mt trong nhffiig nhim vi thuông xuyen, dông thO'i cong tác thijc hin quàn l 
ATTP duçic phân cong cho co quan trirc thuc sO', hoc phOng thuc sO' dan den 
chua phát huy duqc hiu qua cong tác tham mini, chi do, diêu hành quân 1 
ATI'P O' dja phixo'ng. 

- Vic trin khai mô hInh Ban Quãn l ATTP là Co quan chuyên mon tuong 
throng cap sO' giñp UBND thành phô quãn l ye ATTP dà c1i the hóa duçc chü 
truong cüa Dãng, Nhà mthc, Thành üy Dà Nng và khuyOn nghj cüa Ngân hang 
The giâi (World Bank). 

- Qua qua trInh th.I dim 03 näm, Ban Quãn 1 ATTP dã th hin duqc dy 
dü vai trO là co quan chju trách nhim truO'c UBND thãnh phô ye cong tác bão 
dam ATTP trên dja bàn thành phô thông qua cong tác tham mini ban hành chü 
truclng, chInh sách, xây dirng chuong trInh, kê ho.ch và chi dao,  diêu hành, phôi 
hçip, triên khai thirc hin. Do do, dà gop phãn nâng cao chat hrcing dO'i song cüa 
mi tang lO'p nhân dan, nhu dã thixc hin kiern soát chat chë chat lucmg san phâm 
thrc phâm tr cong vic thu mua, sochê, chê biên, snxuât, dóng gói, bào quãn, 
4n chuyén, thi.rong m.i và cung cap djch vi và quàn l dirge các to chirc, cá 
nhan7  tham gia trong chuôi cung cap thc phâm. 

Ban Quãn l ATTP là co quan chuyên mon tuong duo'ng cap sO' giiip UBND 
thành phô chi do, diêu hành thun lqi hon. Trong thO'i gian thI diem dâ kp thñ 
tham mini UBND thành phô ban hành các ccr chê dê tháo ger vtthng mac trong 
cong tác quàn l ATTP8. 

- Vic théng nht các Co quan quân l nhà nuO'c ATTP tuyn tinh cUng dà 
to diêu kin cho Ban Quân l ATTP thrc hin tOt vai trO là co quan thung trtrc 
Ban Chi dao  lien ngành ye ATTP thành phô, là dâu mOi giüp UBND thành phO, 
Thàrih üy ban hành các chU tnrcing, chInh sách kjp thO'i và phü hcip thc tin tai 
dja phuong. 

3. Phát huy hiu qua qua vic thng nht du mi giãi quyt cong vic 

- Ban Quân 1 ATTP là dAu mi giâi quy& các chi dao  cüa cci quan trung 
uong là B Y tê, B CôngThi.wng, B Nông nghip và Phát trien nông thôn ye 

cOng tác ATTP. Là dâu môi triên khai thirc hin các chi do cüa dja phuong tir 
Thânh üy, HDND thành phô, UBND thành phô. Do do, vic triên khai thirc hin 
các ehi d.o cüa các cci quan & trung ucing và dja phuong dugc nhanh chóng, dông 
b, xuyen suôt và hiu qua hon so yO'j vic thirc hin & tirng ngành, timg cci quan, 
do'nvj riêng bit. 

7 Công ty, doanh nghip, thuong nhân, hqp tác x, h kinh doanh (23.467 cc sô) 
8 Xây dirng cha dU diêu kiên bâo dam ATTP, hinh thãnh các mô hinh thi'rc an du&ng pho, tuyên 
phô tp trung. 
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- Vic thirc hin các thu tiic hành chmnh trong 111th vrc ATTP nhu cp Giy 
chimg nhn Cu s& dü diêu kin ATTP, cap Giây tiêp nhn dàng k cong b san 
phm, tip nhn ho so' tçr cong bô san phâm cho doanh nghip dixcc thun lcyi hon 
trong tmng hqp doanh nghip m rng hoat dng san xuât, kinh doanh nhiêu 
1oi san phâm thirc phâm thuc 2 ngành quãn 1. 

- Vic phát hin và xir 1 ngn chn thirc phm không dam bâo cht hrong 
Imi thOng, phân phôi, kinh doanh trên thj tnr&ng duçc kjp thôi va hiu qua hun so 
vOi tnróc day. 

- Cong tác thông tin truyn thông phát huy duçic tInh chü dng, tIch cixc 
trong trao dôi thông tin, kjp thôi xCr 1 các tInh huông phát sinh và mang lai hiêu 
qua cao trong cong dông. 

- Cong tác 1y miu thirc phm giám sat nguy co ô nhim ducic thiic hiên 
toàn din trên tat câ các nhóm san phâm thirc phâm và dirc lay tir nhieu dôi 
tucmg tham gia san xuât, kinh doanh, phân phOi, cung cap djch vu nen viêc phát 
hin và ngàn chn thirc phãm không an toàn duçc bao quát han so vói viec thixc 
hin Cong tác nay a mô hInh quàn 1 trirOc day9. 

- Cong tác thanh tra, kiêm tra và giám sat vic thçc hin truy xut ngun gc 
thrc phm di vai thirc phâm không báo dam an toàn nhu thu hôi, khc phiic 1i 
cüa san phâm, lôi ghi nhãn, chuyên m1ic dIch sr dçing, tiêu hüy dxçc thuc hiên 
xuyen su6t, toàn din trOng chuôi cung üngthirc phâm han so vâi tnxóc day'0. 
Theo mô hInh quãn 1 giai doan 2017 tra ye trixâc thI cOng tác thanh tra duçic 
thc hin a 03 ngành, vic kiêrn tra ATTP trong linh vçrc kinh doanh dich vu an 
ung thuc ngãnh y tê, vic kiêm tra ATTP trong linh vçre san xuât, phãn phôi 
thirc phâm thuc ngành cong thixcing, vic kiêm tra ATTP trong linh vile san xuât 
nông san thirc phâm thuc ngành nông nghip. Do do, trong qua trInh kiêm tra có 
phát hin vi phm ye chat li.rgng hang hóa së gp khó khän trong vic truy xuât 
nguôn gôc, ngän chn thirc phâm không báo dam chat luang hru thOng, phân 
phôi, kirih doanh trên thj truO'ng, vi phái tiên hành phôi h thanih tra, kiêm tra 
lien ngành. 

- Thong nht d.0 mi giâi quyêt cOng vic dn dn tap trung ngun lirc va 
sir diing nguôn 1c có hiu qua hon so vâi phân tan nguôn lirc a nhiêu don vi. 
Các vn d phát sinh trong thirc tê dirçic tong hç'p báo cáo kjp th&i. 

Theo mô hInh quãn 1' tnràc day thi Chi ciicAn toàn v sinh thirc phm t6 chrc 1y mu giám sat di 
vi cac ca sâ san xut, kinh doanh vàsân phâm thc phâm thuOc ngành y tê quán 1'; Chi ciic Quãn I' 
chit hxçrng nông lam san vâ thüy san to chfrc lay mâu giám sat dôi vôi các cci s& san xut, kinh doanh va 
san phâm thijc phâm thuc ngành nông nghip quãn l; Phông K thut an toàn mOi trix&ng — Sà Cong 
Thiicing t chrc ly mâu giám sat dôi vài các co sà san xuât, kinh doanh và san phâm thirc phâm thuc 
ngành cong thtrmg quãn 1. 
'° Tru&ng hçip kiém tra co si nhà hang (thuc ngành y tê kiêm tra) phát hin san phâm chá nhiêm chat 
cm han the duçc mua t& ca s san xuât A (thuc ngành nông nghip kim tra) thi doàn kim tra ngành 
y t phái CO van ban chuyên dn ngânh nông nghip thirc hin kim tra vâ áp dung các bin pháp xir 1'. 
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II. KHO KIJAN, H3N CHE 

- Theo Quyt djnh cUa ThU tuong, Ban Quãn 1 AYTP thành ph Dà Nng 
durcc th'irc hiên chirc náng thanh tra chuyên ngành, tuy nhiên trong h thông các 
c quan có thâm quyên xr pht vi phm hành chInh theo quy djnh cUa Lut, các 
Nghj djnh ye xir pht hành chInh chua có ten Ban Quàn l ATTP nén vic thirc 
thi pháp lut xir pht vi phm hành chInh bj hn chê. Th&i gian qua, Ban Quàn 1 
ATTP dã 4n ding th&m quyên cUa Trithng doàn thanh tra chuyên ngành cUa co 
quan quãn 15' nhà nuâc duçic giao thrc hin chüc nng thanh tra chuyên ngãnh dê 
xü pht vi phm hành chInh (Khoan 5 Diêu 46 Lust  Xü l vi phm hành chInh). 

- Mo hInh tp trung du mi v quàn 1 ATTP mâi trin khai c.p thành 
phô, dôi vOi cap qu.n, huyn vn thtrc hin phân cong quãn l ATTP theo 3 
ngàrih vâi nguôn nhân 1c mông, chU yeu kiêm nhim, trong khi do so cor si phân 
cap qun 1 lan (bIrth quãn 2.900 cor s&/qun) nên vic kêt nôi quãn 1 theo h 
thông tr thành phô den qun huyn và xâ phuông cOn hn ché. 

- Biên ch hành chinh cUa Ban Quàn l ATTP hin nay là 31, trong khi do 
khoi luvng cong vic lan và khó. VI 4y, phài trung dng viên chüc cüa Trung 
tam Kiêm nghim thçrc phâm chuyên sâu (don vj sir nghip trrc thuc Ban Quàn 
1 ATTP) nên nguôn nhân lirc thiêu tInh on djnh dê dào t.o chuyên môn, nghip 
vii phic vi cOng tác quàn 1 lâu dài. 

- Di vol hot dng kim nghiin thrc phAm chuyên sâu: Vol thai gian thi 
dim ngàn, Trung tm via di.rçic thành l.p vic mua sam, dâu tu trang thiet bj dê 
hinh thành, d.t chuãn ISO2IEC 17025 chua hoàn thin. Do d, cong tác giám sat 
nguy Ca 0 nhim th'rc phãm. và thc hin truy xuât nguôn gôc dôi vol th'rc phâm 
không dam bào an toàn chua ducic chU dng, nhanh chóng và kjp thai. 

C. BE XUAT, MEN NGHJ 
A 1. Ye to chtrc mo hinh quan ly ATTP 

Kitih d nghj ChIrih phU, ThU tuOng ChIrih phu ehi dao  các b, ngãnh c6 lien 
quan tiêp tiic nghien c1ru, tham muu, d xuât mô hInh quàn l thrc phâm phU hcTp 
vol tInh hInh cUa rnzOc ta và phU hçp vol thông 1 quôc te. Vic áp diing mô hInh 
mt ca quan duy nhât chju trách nhim quãn 1 bão dam ATTP s to duçic süc 
m.nh tong hçp, gia tang hiu hrc và hiu qua cOng tao quàn 1 nhà nuOc ye 
ATTP, giãm thiêu các rào can trong cong tác phôi hçip, và giãrn chông chéo ye 

trách nhim giüa các Ca quan, don vj có lien quan; bOt gay phiên ha cho các to 
chac và cOng dan hot dng trong lTnh virc thxc phâm. 

Vol nMng kt qua dt duqc qua thai gian thI dim, tnrOc mit, thành ph Dà 
Näng kmnh trInh ThU tuOng ChInh phU xem xét, cho phép kéo dài thai gian thI 
diem hoat  dng Ban Quãn 1 ATTP thành phô Dà Nàng them 03 nàm, ké ttr ngày 
25/8/2020. 

2. V cong tác quãn I nhà nu*c ATTP 

a) Theo Quyt djnh s 1268/QD-TTg, Ban ATTP thành ph Dà Nng dixgc 
thirc hin chUc näng thanh tra chuyên ngành, tuy nhiên trong h tMng các Co 
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quan có thm quyn x1r phtt vi phm hành chInh theo quy djnh cia Lu.t Xà 1 vi 
phm hành chmnh và các Nghj djnh ye xr pht hành chmnh chua có quy dinh chirc 
danh thc hin chi'rc näng thanh tra tai  Ban ATTP nên vic thrc thi pháp 1ut xü 
pht vi phrn hành chInh bj h.n ch. Do do, UBND thành pM Da Nng kInh d 
nghj Thu tuàng ChInh phü chi dao  Thanh tra ChInh phü, B Tu pháp và các Bô 
lien quan xem xOt, nghiên c1ru tham mixu ChInh phü M sung thm quyn xir i vi 
phm hành chInh và áp diing bin pháp khc phic h.0 qua trong lTnh vrc ATTP 
di vâi chüc danh Tnx&ng ban Ban ATTP và Di trcrâng Di ATTP t.i thành 
ph6 Dà Nng và cáo dja phuung thrçic thI dim mô hInh Ban Quàn 1 An toàn 
thrc phm. 

b) Nhm tang cuO'ng hcm nüa cong tao quán l ATTP, kInh trinh Thu tuthig 
ChInh phü cho thI diem thanh tra chuyên ngành tuyên quQn huyn theo Quy& 
djnh s6 47!2018!QD-TTg cUa Thu tuóng ChInh phü them 03 näm nia và trin 
khai a tat cá cáo qun. 

Trên day là báo cáo tong kêt thI dim 03 näm thành 1p Ban Quán 1 An 
toàn thi;rc phm thành phô Dà Náng, UBND thânh phô Dà Nàng kInh báo cáo.!. 

Noinhn: 
-Nhxtrên; 
- TT. Thànhüy; U. HDND TP; 
- Cic ATTP Y tê); 
- S&: Y t, Cong Thuang; NN&PTNN; 
- Ban QL ATTP TP; 
- Luu: VT, SNV.,  

 

Hu5'nh Dfrc Th 



KET QUA MQ 
T 

(DInh kern 

Phu hc I 

G DAM BAO ATTP TRIYOC VA SAU Kifi 
AN L'' AN TOAN THTIC Piikivi 

C- UBND ngày ,41 tháng ?- närn 2020 
thành pM Là Näng) 

TT Hoat dông 
tinh Näm 2017 Näm 2018 NAm 2019 

1  Thanh tra, kim tra 

- sé co sy thanh tra, kim tra cci s& 2,222 2,057 2,221 

-  SocasOviphain cosci 111 83 74 
-  T' 1 co sô vi phm % 5.00 4.04 3.33 
- S tin phat triu dng 301.63 227,6 695 

2 CpGiy chfrng nhn co 
 s du theu kiçn ATTP 

-  Tngscosâquàn1 ccisâ 1,890 2,057 2,221 

- Tngs6ccYsac&pmajtrong 
nam ccisi 615 537 560 

- Tng so cct s ducic CaP 
 Giay chixng nhn cd sO' 1,860 2,057 2,221 

-  T1casr&rcjccpGiy 98.41 100 100 
Giám sat ô nhim thirc 
 phm 

a 
 tinh 

Rau, trái cay nhp ngoi 

-  T6ngsému1y mu 274 384 336 
-  S mu không dat mu 7 14 3 
- T'1êrnukhêndat  % 2.55 3.65 0.89 

b 
Rau san xut trên dia bàn 
 thành ph 

-  Tng s mu 1y mu 54 49 90 
-  So mu không dat mu 0 0 1 
-  T' 1 mu không dt % 0 0 1.11 
c  Thjt tiro'i s6ng 

-  Tngsmu1.y mu 88 186 130 
-  S6 mu không dt mu 13 72 5 
-  T'1mukhongdat % 14.77 38.71 3.85 
d  Thüysãn 

-  Tóng s6 miu 1y mu 126 143 125 
- Sé mu không dat mu 8 0 8 
- T1mukhongdat % 6.35 0 6.40 

Nãm 2017: Tong sO lieu cüa Chi cue ATVSTP, Chi cic Quan 1 cht lixçing NLTS, SO' 
Cong Thuo'ng 

Nàrn 2018 - 2019: S 1iu cüa Ban Quan 1 An toàn th%rc phm 



DANH MU 
DO BAN QU 

(DInh kern 

Phuludil 
0 DJEU I1ANH VE QUAN LY ATTP 

THVC PHAM THAM MUU BAN HANH 
/BC- UBNDngày 1,1 tháng ? nárn 2020 

ND thành phô Dà Nàng) 

I. NAM 2018 

- K hoach s  154O/KH-1jB ngày 07/03/2018 v thrc hin cong tác 
dAm bAo ATT'P trén da bàn thành ph nAm 2018. 

- Quyt djnh s 31/2018/QD-UBND ngày 28/9/2018 v Quy djnh phân 
công, phân cap, phôi hçp quãn 1 ATTP trén da bàn thành phô. 

- Quy& djnh s 5556/QD-TJBNF3 ngày 21/11/2018 v ban hành Bô tiêu 
chI xay dirng mô hInh chi dAm bAo dü ctiêu kin ATTP trên dja bàn thành phô 
DàNng. 

- K ho?ch s 37/KH-UBND ngày 05/4/2018 cüa Ban Chi do lien ngành 
ye ye sinh an toàn thirc phâm thành pho ye triên khai "Tháng hAnh dng vi an 
toàn thc phâm" nAm 2018 trên dja bàn thAnh phô Dà NAng. 

- K hoach s 38TK.H-UBN ngAy 05/4/2018 cüa Ban Clii do lien ngành 
ye ye sinli an toàn tht.rc phâm thànli. phô vC to chirc Lê phát dQng "Tháng hAnh 
dong vi an toAn thirc phAm" 11Am 2018 trên dja bàn thành phô Dà NAng. 

IL NAM 2019 

- K hoach s 967/KH-TJBjj ngày 19/02/2019 v thrc hin cong tác 
dAm bAo ATTP trên dja bàxi thành phô nAm 2019. 

- K hoch s 786tKH-UBND ngày 11/02/2019 v vic trin khai xây 
dirng ch? dAm bAo di diêu kin ATTP trén dja bàn thành phô Dà NAng giai don 
2019-2023. 

- Cong vAn s 1442/UBND-.BQLATTP ngAy 11/3/2019 v vic tAng 
c1.rmg thirc hin cOng tác dAm bAo ATTP trén dja bàn thành phO 11Am 2019. 

- K hoch s 21/KH-BCDLNVSATTP ngày 05/4/20 19 trin khai "Tháng 
hành dng vi an toàn thc phâm nAm 2019". 

- K hoach s 22/KH-BCDLNVSATTP ngày 05/4/2019 th chirc L phát 
dng "Tháng hành dng vi an toAn thirc phâm nAm 2019" trén dja bàn thành phô 
Dà NAng. 

- Cong vAn sé, 6199/UBND-QLATTP ngày 16/9/2019 v vic trin kbai 
thiic hién kiên clii dao cüa BI thu Thành üy tai buôi lAm viêc vói 1nh dao Ban 
QuAn 1 An toAn thirc phâm. 

Ill. NAM 2020 (DEN THANG 5/2020) 
- K hoach s 29fKH-TjB ngAy 03/01/2020 thrc hin cOng tác bAo 

dAm ATTP trên dja bàn thành phô Dà NAng nAm 2020. 
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- Cong van so 851TJBNDB5LATTP ngày 17/02/2020 v tang cithng 
cOng tác dam bão ATTP, phông chông ng dc thirc phâm và các bnh truyn 
qua thirc phâm. 

- COng van so 961/LJBNDBQLATTP ngày 20/02/2020 v tang cirông 
quán 1 dng 4t hoang dã, kiêm soát vic nuôi nhôt, buôn ban, tiêu thu ai 
phép. 

- Cong van so 983/UBND-BQLATTP ngày 21/02/2020 v trin khai thixc 
hin ' kin k& 1un cia Thu tuó'ng ChInh phü Nguyen Xuân Phiic tai  Hi nghj 
trrc tuyn toàn quôc ye ATTP. 

- K hoach s 68/KH-BCDTNVSATTP ngày 08/4/2020 trin khai "Tháng 
hành dng vi an toàn thçrc phm nàm 2020". 
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