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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác an toàn thực phẩm năm 2018
I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC
PHẨM
Nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về đảm bảo an toàn thực phẩm;
trong thời gian qua, các ban, ngành, hội, đoàn thể từ quận đến phường thường
xuyên tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền dưới nhiều hình thức.
1. Mặt trận và các hội, đoàn thể
a) Ủy ban Mặt trận TQVN quận
- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN quận tổ chức các Hội nghị triển
khai Kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp trìnhphối hợp vận động và giám
sát an toàn thựcnăm 2018đến các tổ chức chính trị xã hội và các ngành liên quan
tâ ̣p trung vào các hoa ̣t đô ̣ng như : tuyên truyề n , tâ ̣p hơ ̣p , vâ ̣n đô ̣ng hô ̣i viên và
nhân dân tham gia hưởng ứng tić h cực trong công tác vệ sinh an toàn thực phẩm,
đẩy mạnh việc giám sát an toàn thực phẩm; Hội nghị triển khai kế hoạch vận
động và giám sát về an toàn thực phẩm năm 2018 với thành phần tham dự Các
Đoàn thể chính trị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận 6 phường và 12 khu dân
cư triển khai điểm cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn
minh” gắn với xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh đảm bảo tiêu chí an
toàn thực phẩm.Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN quận đãtổ chức các
tuyên truyền, nói chuyện, thu hút hơn 3.000 lượt người tham dự.
-Phối hợp với Ban quản lý các chợ, Hội Liên hiệpPhụ nữ và Đoàn thanh
niên tổ chức 17 cuộc tuyên truyền tại cộng đồng với 1.170 lượt người tham dự
và 123 cuộc nói chuyện với 11.200 lượt người tham dự. Phối hợp với Đài
Truyền thanh quận phát 56 lượt phát thành và viết 06 bài đăng trên trang web
của UBMT thành phố.
- Mặt trận các phường phối hợp với các ngành ở phường tuyên truyền tại
123/123 khu dân cư với hơn 15.180 lượt người tham dự.
b) Hội Liên hiệp phụ nữ: phối hợp với Uỷ ban Mặt Trận quận, UBND
phường tổ chức tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm cho toàn thể nhân
dân trên địa bàn 6 phường. Hội LHPN 6 phường phối hợp Y tế phường tổ chức
tuyên truyền và vận động hội viên phụ nữ kinh doanh ký cam kết không kinh
doanh thực phẩm bẩn thực phẩm không rõ nguồn gốc cho 659 chị kinh doanh
quán ăn đường phố, và tổ chức truyên truyền sâu rộng trên 9.500 HVPN tham
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gia dự nghe; in trên 150 băng rôn “Nói không với thực phẩm bẩn”, làm 150 sổ
tay theo dõi nguồn gốc nhập thực phẩm tại các quán ăn, in 100 tờ rơi , xây dựng
04 tiểu phẩm tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm.
c) Hội Nông dân quận: đã tổ chức 16 buổi tuyên truyền có 1.093 lượt hội
viên nông dân tham dự và tổ chức cho 125 hội viên nông dân ký cam kết về an
toàn thực phẩm. Tổ chức 7 lớp tập huấn về giết mổ gia cầm sạch và giám sát
kinh doanh sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cho các hội viên. Treo băng rôn với
nội dung: “Cấm sử dụng thuốc diệt cỏ” tại vùng rau La Hường - Hòa Thọ Đông.
d) Liên đoàn lao động quận:tổ chức tuyên truyền trong doanh nghiệp nâng
cao chất lượng bữa ăn ca cho công nhân, đảm bảo an toàn và tuyên truyền vệ
sinh an toàn thực phẩm cho cán bộ, nữ công nhân.
đ) Quâ ̣n Đoàn : Các cấp bộ Đoàn từ quận đến cơ sở đã chủ động phối hợp
với các ban, ngành, đoàn thể liên quan tại địa phương tổ chức tuyên truyền trong
đoàn viên thanh thiếu niên về tầm quan trọng của vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổ
chức 18 buổi tuyên truyền tại 06 phường và các trường học;phối hợp với Mặt
trận, đoàn thể tuyên truyền tại các chợ và địa phương.
2. Các ban ngành
- Đài truyền thanh quận duy trì tuyên truyền song song 2 chuyên mục “Cán
bộ và nhân dân quận Cẩm Lệ quyết tâm thực hiện thành công Đề án “Chương
trình “Thành phố 4 an” của Thành ủy Đà Nẵng”, phát vào chiều thứ 2 và sáng
thứ 3 hàng tuần trên sóng Đài quận và 6 đài truyền thanh phường và chuyên mục
“Nói không với thực phẩm bẩn” phát vào ngày 10 hàng tháng. Ngoài ra, Đài
quận còn lồng ghép tuyên truyền các nội dung Chương trình “Thành phố 4 an”
vào các buổi chiều hằng ngày trong chương trình Thông tin giải trí và tuyên
truyền văn bản pháp luật.Kết quả, Đài quận đã phát gần 800 lượt phát thanh, xây
dựng 28 chuyên mục ATTP phát trong chương trình thời sự và gần 800 lượt
trong chương trình thông tin giải trí và tuyên truyền các văn bản pháp luật. Sử
dụng 300 tin, 45 bài, câu chuyện truyền thanh, mẫu chuyện và sử dụng nhiều tin,
bài trên báo, mạng internet tuyên truyền về lĩnh vực an toàn thực phẩm. Bên
cạnh đó, trong mục “sức khỏe” của Chương trình thông tin giải trí & tuyên
truyền các văn bản pháp luật thường xuyên phát thông tin liên quan đến ATTP.
- Tổ chức 47 lớp xác nhận kiến thức ATTPvới 411 người tham dự (Đội Y
tế dự phòng 24 lớp, 245 người; phòng Kinh tế 01 lớp, 04 người; phòng Y tế 22
lớp, 162 người); Đội YTDP tổ chức 07 buổi nói chuyện với 1.137 người tham
dự, phát 100 tờ rơi, treo 03 băng rôn trên các trục đường chính trên địa bàn
quận.
- Phòng Y tế tham mưu tổ chức 02 lớp tuyên truyền phổ biến Nghị định
115/2018/NĐ-CPquy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
cho cán bộ, công chức, người làm công tác an toàn thực phẩm tại quận, phường
và cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn quận với
trên 100 người tham gia.
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- Phòng Kinh tế tham mưu tổ chức 02 lớptuyên truyền phổ biến kiến thức
về an toàn thực phẩm tại 02 chợ Cẩm Lệ và chợ Hòa An, số lượt người tham dự
200 người/01 chợ; 01 lớp tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức quản lý nhà
nước về an toàn thực phẩm cho CBCCVC làm công tác an toàn thực phẩm; 03
lớp tập huấn văn minh thương mại tại các chợ Hòa Cầm, Hòa An và Hòa Xuân
với số lượt người tham dự trên 150 người/chợ. Phối hợp Sở Công thương tổ
chức lớp tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm và văn minh thương mại tại
chợ Cẩm Lệ, số lượt người tham dự 400 người. Phối hợp Chi cục Trồng trọt và
Bảo vệ Thực vật tổ chức lớp tập huấn kiến thức về Quy trình sử dụng thuốc Bảo
vệ thực vật an toàn, theo đúng quy định tại vùng rau La Hường, Hòa Thọ Đông,
Cẩm Lệ. Phối hợp với Ban quản lý các chợ tuyên truyền phổ biến pháp luật tại
các chợ.
- Lồng ghép trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra liên ngành thường
xuyên hướng dẫn cơ sở thực hiện tốt các quy định về đảm bảo điều kiện an toàn
thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống,
phát tờ rơi tuyên truyền các quy định trong sản xuất kinh doanh rượu thủ công
do Sở Công thương cung cấp.
- Phòng VH&TT tham mưu UBND quận ban hành các Kế hoạch tuyên
truyền đảm bảo ATTP trên địa bàn quận. Hướng dẫn các phường triển khai các
hoạt động tuyên truyền VSATTP, thường xuyên niêm yết nội dung của Luật An
toàn thực phẩm, các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ Y tế, các
Bộ, ngành và UBND các cấp về ATTP, các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định điều
kiện VSATTP, kiến thức khoa học về thực phẩm, đặc biệt là quy định xử lý hình
sự đối với các trường họp vi phạm về ATTP theo Bộ Luật hình sự năm 2015 tại
Bảng thông báo ở Trung tâm hành chính các phường để nhân dân được biết,
theo dõi; thường xuyên vận động nhân dân tự giác, tích cực tìm hiểu kiến thức
VSATTP trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Lồng ghép công tác tuyên tuyền ATTP trong các ngày lễ lớn, Trung tâm
VHTT tiếp tục tuyên truyền với 180 pano và 150 nheo.
- Ban quản lý các chợ thường xuyên mở băng đĩa về nội dung xây dựng
chợ đảm bảo ATTP, thông báo triển khai các quy định liên quan đến công tác
quản lý về ATTP cho các hộ tiểu thương, khách hàng để nâng cao hiểu biết và
phòng ngừa thực phẩm không đảm bảo an toàn.Phối hợp với Ban An toàn thực
phẩm thành phố và phòng Kinh tế tổ chức 03 lớp tập huấn kiến thức về chợ an
toàn thực phẩm, chợ văn minh thương mại cho các hộ kinh doanh tại chợ.
- Phòng Giáo dục - Đào tạo đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn quận tổ
chức thực hiện công tác về an toàn thực phẩm. Tổ chức tuyên truyền trong cán
bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, tuyên truyền việc thực hiện tốt các quy định
vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ chế biến thực phẩm, vệ sinh cá nhân trong việc
phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.Tổ
chức Hội thi “Bếp ăn dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm” đến các trường
mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.
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3. UBND các phường
- UBND các phường phối hợp với hội, đoàn thể tiếp tục tổ chức các hoạt
động tuyên truyền dưới nhiều hình thức như phát thanh 374 lượt, nói chuyện 11
buổi với 1.154 lượt người, 21 băng rôn, 611tờ rơi, viết bài đăng trên trang
website…
- Các mô hình về an toàn thực phẩm tại các phường cũng tiếp tục duy trì
thực hiện:
+ Phường Hòa An: Mô hình “4 không, 4 có” 4 Không: Không sản xuất,
không kinh doanh, không chế biến, không sử dụng thực phẩm bẩn; 4 Có: có giấy
chứng nhận, có giấy khám sức khỏe, có giấy cam kết, có tập huấn về ATTP.
+ Phường Hòa Phát:Mô hình “3 không về vệ sinh an toàn thực phẩm”
không sản xuất chế biến thực phẩm bẩn, không kinh doanh tiêu thụ thực phẩm
bẩn, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm; mô hình “Nông dân không sản xuất
thực phẩm bẩn” và mô hình “100 vườn rau sạch”.
+ Phường Hòa Xuân: mô hình “4 không” trong đó có nội dung thực hiện vệ
sinh an toàn thực phẩm đó là “Không có cơ sở, hộ chế biến, sản xuất, kinh
doanh thực phẩm vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm” triển khai toàn phường
thực hiện.
+ Phường Hòa Thọ Đông 03 Mô hiǹ h: “Nông dân nói k hông với thực phẩ m
không an toàn” , “Tổ Phu ̣ nữ buôn bán văn minh , thân thiê ̣n với thực phẩ m an
toàn”, “ Tộc Hoàng nói không với thực phẩm không an toàn”.
+ Phường Khuê Trung: Duy trì “Tuyến phố đảm bảo an toàn thực phẩm”
đường Thành Thái và Câu lạc bộ Dịch vụ ăn uống an toàn thực phẩm; xây dựng
và triển khai thực hiện “Tuyến phố đảm bảo an toàn thực phẩm” đường Tố
Hữu.
+ Phường Hòa Thọ Tây: năm 2018 xây dựng mô hình “Khu dân cư đảm
bảo vệ sinh an toàn thực phẩm” tại KDC số 7.
II. XÂY DỰNG, NÂNG CẤP KẾT CẤU HẠ TẦNG VÀ TRANG
THIẾT BỊ ĐÁP ỨNG ATTP
- Chợ Cẩm Lệ, Hòa An, Hòa Cầm đã cơ bản đạt nội dung tiêu chí của chợ
ATTP, các chợ Hòa Xuân, Hòa Phát được kiểm soát ATTP.
- Công tác đầu tư nâng cấp, sửa chữa hạng mục ở chợ: Thực hiện Kế hoạch
xây dựng các chợ theo hướng văn minh thương mại, chợ đảm bảo vệ sinh
ATTP, đến nay đã có được bộ mặt khang trang, sạch sẽ, các hạng mục về hạ
tầng xây dựng, cải tạo lồng thực phẩm, điện nước, cống thoát nước, vệ sinh môi
trường... được đầu tư đồng bộ, hiện đại, cơ sở vật chất đối với các hộ kinh
doanh: bàn, ghế, bảng tên,bảng hiệu được làm bằng inox, vật liệu an toàn; quy
định trong hoạt động kinh doanh: bảng kê nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa thực
phẩm thực hiện tương đối tốt, đầy đủ.
- Từng bước xây dựng, bố trí, sắp xếp các khu vực kinh doanh thuận lợi
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cho việc kinh doanh và đảm bảo ATTP, tránh lây nhiễm chéo. Cải tạo lót nền,
ốp tường gạch men, nâng nền bê tông tại các khu vực, đảm bảo thoát nước tốt..
Tại các khu: rau, thịt, hải sản, đã làm xong bàn, kệ sạp bằng inox đảm bảo tiêu
chí bề mặt bày bán không thôi nhiễm, dễ vệ sinh.
- Triển khai về quy định cấm buôn bán giết mổ gia cầm sống, gia cầm làm
sẵn, trứng gia cầm buôn bán phải có dấu của cơ quan Thú y. Tại các chợ hiện
không còn hộ nào bán gia cầm sống.
- Tăng cường kiểm tra rà soát các tiêu chí chưa đạt tại các chợ, báo cáo đề
xuất các vấn đề bất cập, có chương trình kế hoạch từng bước xây dựng các chợ
theo hướng văn minh thương mại, đảm bảo ATTP thực hiện theo TCVN 11856:
2017 của thành phố.
- BQL các chợ phối hợp với phòng Kinh tế ký cam kết đảm bảo ATTP cho
các hộ kinh doah tại chợ, đạt 90% (chợ Cẩm Lệ 275/306, Hòa An: 185/206, Hòa
Cầm: 117/130). Phối hợp với Trung tâm Y tế, Đội Y tế dự phòng quận tổ chức
khám sức khỏe định kỳ và kiểm tra kiến thức về ATTP cho 120 hộ kinh doanh
tại chợ Hòa Xuân và Hòa Cầm.
III. KIỂM TRA CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ ATTP
1. Ngành Kinh tế
a) Lĩnh vực Nông nghiệp
- Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm
các cơ sở sản xuất kinh doanh ngành nông lâm thủy sản và ngành công thương
trên địa bàn quận năm 2018. Kết quả kiểm tra, đánh giá xếp loại: 53/58 cơ sở,
đạt 91,4%. Trong đó: xếp loại A: 25/53 cơ sở, đạt tỷ lệ 47%; xếp loại B: 22/53
cơ sở, đạt tỷ lệ 42%; xếp loại C: 6/53 cơ sở, đạt tỷ lệ 11%.
- Đoàn kiểm tra liên ngành đã tổ chức kiểm tra trên địa bàn quận, phát hiện
09 trường hợp vi phạm, xử phạt số tiền là 19.700.000đ, trong đó: phòng Kinh tế
xử phạt 03 trường hợp, với số tiền 4.900.000đ, Trạm Chăn nuôi và Thú y xử
phạt 06 trường hợp với số tiền 14.800.000đ (01 trường hợp kinh doanh gia cầm
tại địa điểm không được cơ quan có thẩm quyền cho phép phạt 7.000.000đ; 02
trường hợp không thực hiện điều kiện vệ sinh thú y tại nơi kinh doanh sản phẩm
động vậ phạt 3.000.000đ; 03 trường hợp kinh doanh sản phẩm động vật không
có dấu kiểm soát giết mổ phạt 4.800.000đ).
b) Lĩnh vực Công Thương
Phòng Kinh tế tham mưu UBND quận xây dựng Kế hoạch và Thành lập
Đoàn kiểm tra kiểm tra trong các đợt định kỳ, đã tổ chức kiểm tra 57 cơ sở sản
xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, không có cơ sở vi phạm. Test nhang 31
mẫu nồng độ methanol trong rượu, 30 mẫu âm tính, 01 mẫu dương tính gửi xét
nghiệm, kết quả 01 âm tính với nồng độ methanol.
Chủ trì, phối hợp với Ban quản lý ATTP thành phố kiểm tra 37 cơ sở (20
cơ sở sản xuất bún mỳ và 17 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh) phát hiện 04
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cơ sở vi phạm, Ban quản lý ATTP xử phạt 10.700.000đ. Lấy 07 mẫu bánh trung
thu gửi xét nghiệm (đang chờ kết quả).
c) Kiểm tra, tổ chức ký cam kết thuộc lĩnh vực kinh tế
Đến 30/11/2018, số lượng các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩmngành
nông lâm thủy sản và ngành công thương trên địa bàn quận là 1.537 hộ. Trong
đó, các hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản là 370 hộ, các hộ
sản xuất kinh doanh thực phẩm ngành công thương là 1.157 hộ.
- Tổ chức ký cam kết 02cơ sở sản xuất rượu, 40 sơ sở sản xuất ngành công
thương và 81 hộ sản xuất rau tại vùng rau La Hường.
- Kiểm tra 932cơ sở sản xuất kinh doanh ngành công thương, không có cơ
sở vi phạm.
- Kiểm tra 43 hộ nuôi cá lồng bè trên sông Cẩm Lệ, 24 hộ chăn nuôi gia
súc, gia cầm nhỏ lẻ, các hộ sản xuất rau tại vùng rau La Hường và các hộ tiểu
thương tại các chợ về thực hiện nội dung đã cam kết. Phối hợp với UBND
phường Hòa Thọ Tây kiểm tra 36 hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, 02 hộ
nuôi trồng thủy sản, 25 hộ sản xuất rau.
d) Công tác quản lý chăn nuôi và giết mổ gia súc, gia cầm
- Hiện nay, trên địa bàn quận có 03 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đang
hoạt động đã có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận cơ sở
đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định, hoạt động dưới sự quản lý và
kiểm soát của các cơ quan chức năng (Cơ sở Quyền Chanh, Hoàng Thị Minh
Huy và HTX sản xuất và kinh doanh tổng hợp Hòa Thọ Tây).
- Về tình hình giết mổ gia cầm tại các chợ không còn diễn ra trên địa bàn
quận Cẩm Lệ, đã được các cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ.
- Về tình hình giết mổ gia cầm khu vực phụ cận, xung quanh chợ: Hiện nay
trên địa bàn quận Cẩm Lệ có 10 cơ sở giết mổ gia cầm nhỏ lẻ, hoạt động không
phép, nằm xung quanh các chợ và khu vực phụ cận. Đoàn kiểm tra liên ngành đã
tổ chức nhiều đợt kiểm tra, xử lý các lò mổ hoạt động không phép với số tiền là
14. 800.000đ. Tại thời điểm kiểm tra, 02 cơ sở ở Khuê Trung và 01 ở Hòa Xuân
dừng hoạt động. Tại thời điểm kiểm tra có 03 cơ sở dừng hoạt động.
e) Trạm Chăn nuôi và Thú y quận
- Trong 9 tháng đầu năm 2018, hàng tháng Trạm đều lên kế hoạch kiểm tra
vệ sinh thú 03 cơ sở giết mổ tập trung, các nơi kinh doanh sản phẩm động vật
trên địa bàn. Kết quả, đơn vị đã tổ chức kiểm tra 59 lượt tại các chợ, các cơ sở
kinh doanh sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn quận phát hiện và lập biên
bản xử phạt vi phạt vi phạm hành chính 08 trường hợp kinh doanh sản phẩm
động vật không có dấu kiểm soát giết mổ, phạt 6.500.000đ.
- Phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành quận, trong đó:
+ Tham gia đoàn liên ngành do phòng Kinh tế quận chủ trì: xử phạt 06
trường hợp, với số tiền 14.800.000đ (01 trường hợp kinh doanh gia cầm tại địa
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điểm không được cơ quan có thẩm quyền cho phép, phạt 7.000.000đ; 02 trường
hợp không thực hiện điều kiện vệ sinh thú y tại nơi kinh doanh sản phẩm động
vật, phạt 3.000.000đ; 03 trường hợp kinh doanh sản phẩm động vật không có
dấu kiểm soát giết mổ, phạt 4.800.000đ).
+ Tham gia đoàn liên ngành do phòng Y tế quận chủ trì, xử phạt 03 trường
hợp, với số tiền 4.500.000đ (03 trường hợp kinh doanh sản phẩm động vật
không có dấu kiểm soát giết mổ, tem vệ sinh thú y, phạt 4.500.000đ).
- Tổng số trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y là 20 trường
hợp với tổng số tiền 28.800.000đ.
3. Ngành Y tế
a) Tuyến quận
Đã tổ chức kiểm tra 175/175 cơ sở (201 lượt), đạt tỷ lệ 100%, có 14 cơ sở
vi phạm, xử phạt 26.750.000đ (trong đó: Trạm Chăn nuôi và Thú y xử phạt xử
phạt 06 trường hợp với số tiền 7.500.000đ, 03 trường hợp nay vi phạm kinh
doanh sản phẩm động vật không có dấu kiểm soát giết mổ, tem vệ sinh thú y).
- Kế hoạch 100%/mỗi năm.
b) Tuyến phường
Đến nay, tại Y tế các phường đã kiểm tra 1.266/1.387 cơ sở, đạt tỷ lệ
91,3%, không có cơ sở vi phạm.
T
T
1
2
3
4
5
6

PHƯỜNG

Khuê Trung
Hòa Xuân
Hòa Thọ Đông
Hòa Thọ Tây
Hòa Phát
Hòa An
Tổng cộng

Số cơ sở kiểm tra/ số cơ
sở quản lý, tỷ lệ
415/493, 84,2%
255/255, 100%
231/231, 100%
155/160, 97%
109/115, 95%
101/133, 76%
1.266/1.387, 91,3%

Số cơ sở đạt/ số cơ sở
được kiểm tra
415/415, 100%
255/255, 100%
231/231, 100%
155/155, 100%
109/109, 100%
101/101, 100%
1.266/1.266, 100%

4. Công an quận
- Thường xuyên phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành quận, kiểm tra các
cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn quận.
- Qua công tác nắm tình hình, đội CSKT&MTr đã đề xuất lãnh đạo công an
quận tham mưu cho chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ công văn đề nghị bổ sung 07
cơ sở chế biến, sản xuất thực phẩm vào danh sách kiểm tra của Đoàn kiểm tra
liên ngành. Phát hiện 04 trường hợp vi phạm, xử phạt 03 trường hợp
14.000.000đ, bao gồm: 01trường hợp về hành vi vi phạm không có giấy chứng
nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP theo quy định, xử phạt 8.000.000đ; 01 trường
hợp vi phạm quy định về tiêu chuẩn sức khỏe trong sản xuất, kinh doanh thực
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phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm,… xử phạt 750.000đ;
01 trường hợp vi phạm không có giấy đăng ký kinh doanh, giấy khám sức khỏe
định kỳ, cơ sở không đảm bảo địa điểm sản xuất, xử phạt 5.250.000đ và 01 cơ
sở kinh doanh sản phẩm động vật vi phạm do Trạm Chăn nuôi và thú y xử phạt
1.500.000đ.
5. Ban quản lý các chợ
Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát được thường xuyên tại các chợ, Ban
quản lý chợ đã thành lập tổ kiểm tra của ban gồm 04 người. Từ đầu năm đến nay
đã tiến hành kiểm tra và lấy 133 mẫu thực phẩm tại các chợ.
6. Kết quả kiểm tra, xử phạt
TT

Lĩnh vực

Tổng số
trường hợp
kiểm tra

Tổng số
trường hợp
vi phạm

Số tiền
xử phạt
(đ)

04

10.700.000

BQL ATTP xử phạt
04 trường hợp
10.700.000đ

(LV Nông
nghiệp)

09

19.700.000

Trạm CN&TY
xử phạt 06 trường
hợp, 14.800.000

59

08

6.500.000

94

1

2

3

4
5

Ngành Kinh
tế

Trạm
CN&TY
Công an quận

Ngành
Y tế
Y tế phường
Tổng cộng

(LV Công
thương)
53

Ghi chú

04

03

14.000.000

01 trường hợp thuộc
lĩnh vực kinh tế, trạm
thú y xử phạt
1.500.000

201

14

26.750.000

Trạm CN&TY
xử phạt 06 trường
hợp, 7.500.000đ

1.266

00

00

1.677

38

77.650.000

IV. CÔNG TÁC PHÕNG CHỐNG NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM VÀ
BỆNH TRUYỀN QUA THỰC PHẨM
1. Giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm
- Ngành Y tế, đã test 281 mẫu thực phẩm về các chỉ số hàn the, phẩm màu,
chất tẩy trắng, độ ôi khét dầu mỡ…. (tuyến quận 108 mẫu, tuyến phường 173
mẫu). Kết quả đạt yêu cầu.
-Ban chỉ đạo đã tổ chức lấy 07 mẫu thực phẩm: bún tươi, mỳ lá, mật ong,
chả que và đậu khuôn, rau sống, lá sách bò đã gửi mẫu kiểm nghiệm các chỉ
tiêu, kết quả các chỉ tiêu đều đạt yêu cầu.
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- Ban quản lý các chợ, đã test nhanh 133 mẫu thực phẩm (trong đó: 80 mẫu
thử hàn the, 40 mẫu thử Foocmon, 10 mẫu thử chất tẩy trắng Hypoclorid, 01
mẫu thử Salicylic, 01 mẫu thử phẩm màu, 01 mẫu thử nitrat). Kết quả 132 mẫu
âm tính, 01 trường hợp dương tính với hàn the, BQL đã nhắc nhở và kiểm tra lại
âm tính.
2. Công tác xây dựng và phát triển vùng rau an toàn La Hường,
phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ
- Được sự quan tâm của ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố hỗ trợ
xây dựng chuỗi cung ứng sản phẩm rau an toàn tại vung rau La Hường cho
HTX sản xuất rau an toàn La Hường, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ với
kinh phí 50.000.000 đồng kinh phí thực hiện hạng mục Xây dựng phát triển
chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn thành phố và kinh phi của Sở NN&PTNT
thành phố hỗ trợ sửa chữa, trang thiết bị của Kiốt tại chợ Cẩm Lệ với kinh phí
33.390.000 đồng. Nhằm cung cấp các sản phẩm rau an toàn, chất lượng đến tay
người tiêu dùng, được chứng nhận, đồng thời quảng bá, giới thiệu rộng rãi các
sản phẩm rau La Hường đến người tiêu dùng (Tại Quyết định số 741/QĐBQLATTP ngày 24/9/2018 của ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Đà
Nẵng về việc cấp Giấy xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn
cho cử hàng kinh doanh HTX sản xuất rau an toàn La Hường, Cẩm Lệ)
- Đang triển khai thực hiện việc đầu tư một số hạ tầng phục vụ thu hút đầu
tư phát triển dịch vụ du lịch sinh thái trải nghiệm tại vùng rau La Hường,
phường Hòa Thọ Đông (trồng cây cảnh quang, xây dựng bảng hiệu, sửa chữa
thành cầu đường vào vùng rau, lót gạch, …)
- Nghiên cứu quy trình thực hiện việc chuyển giao kỹ thuật trồng và chứng
nhận sản xuất rau an toàn theo hướng hữu cơ sinh học tại vùng rau La Hường.
- Phối hợp với Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông
nghiệp & PTNT thành phố Đà Nẵng; Tập huấn và hướng dẫn cho nông dân sản
xuấttại vùng rau La Hường cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn cho
vùng rau đạt tiêu chuẩn VietGrap và đảm bảo sức khỏe cho người sản xuất lẫn
người tiêu dùng. Qua đó, HTX La Hường treo băng rôn với nội dung: “Cấm sử
dụng thuốc diệt cỏ” tại vùng rau La Hường, Hòa Thọ Đông. Đồng thời, Sở
Nông nghiệp & PTNT thành phố Đà Nẵng hỗ trợ 05 cái bẫy côn trùng sử dụng
bằng năng lượng mặt trời bước đầu đã giảm số lượng côn trùng mang lại sự hài
lòng phấn khởi cho nông dân tại vùng rau.
3. Công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm
Trung tâm Y tế quận thành lập Tổ điều tra xử lý ngộ độc thực phẩm theo
phương án xử lý ngộ độc thực phẩm. Duy trì hoạt động của tổ điều tra, xử lý khi
xảy ra ngộ độc thực phẩm.
Trong thời gian qua, không có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn
quận.
V. GIÁM SÁT CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ ATTP
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1. Kiểm tra công tác bảo đảm ATTP BCĐ liên ngành của các phường
Ban chỉ đạo quận đã tham mưu ban hành Quyết định số 6783/QĐ-BCĐ
ngày 30/10/20189 về thành lập Đoàn kiểm tra chương trình “Thành phố 4 an”
về an toàn thực phẩm, xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra theo Bộ tiêu chí
tại 6/6 phường. Kết quả 6/6 phường được xếp loại xuất sắc.
2. Giám sát cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể
a) Ủy ban Mặt trận TQVN quận
- UBMTTQVN quận tiến hành giám sát tại 3 trường trung học cơ sở và 3
trường mầm non công lập, qua giám sát các nội dung, kế hoạch, các chương
trình triển khai, tuyên truyền và thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm
được Phòng Giáo dục đào tạo quận xây dựng triển khai và các trường đã cụ thể
hóa thực hiện.
- Tổ chức giám sát tại UBND 03 phường Khuê Trung, Hòa An và Hòa
Phát. Kết quả giám sát: Đảng ủy các phường đã quán triệt nội dung các Chỉ thị,
Quyết định, Kế hoạch lên quan đến công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, chỉ
đạo UBND phường thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định. UBND các
phường đều xây dựng chương trình, kế hoạch về công tác an toàn thực phẩm;
ban hành Quyết định thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành an toàn vệ sinh
thực phẩm, Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo và phân công cụ thể chức năng
nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn
chế: việc quản lý một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ chưa chặt
chẽ, phần lớn chỉ nhắc nhở những tiếu sót, chưa kiên quyết xử lý theo quy định.
Công tác kiểm tra các cơ sở thức ăn đường phố tỷ lệ còn thấp.
- Mặt trận các phường phối hợp với y tế phường giám sát 39 khu dân cư
(Hòa An: 95/158, Hòa Thọ Đông: 217/235 quán ăn và cơ sở chế biến thực
phẩm).
b)Hội LHPN quận
- Hội thành lập đoàn giám sát và tổ chức phối hợp giám sát tại 12 trường
(06 trường Tiểu học, 06 trường mầm non công lập), 10 nhóm lớp mẫu giáo độc
lập tư thục; 30 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và 35 quán ăn đường phố tại 6
phường. Qua giám sát, các cơ sở thực hiện tốt các nội dung đảm bảo về an toàn
thực phẩm.
- Hội LHPN 6 phường phối hợp với Ủy ban nhân dân, trạm y tế phường
giám sát 432 nhóm trẻ và quán ăn trên địa bàn phường. Kết quả, đa số các cơ sở
đạt yêu cầu, Đoàn đã nhắc nhở các cơ sở còn thiếu sót.
c) Phòng Giáo dục - Đào tạo đã thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát
công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, từ các khâu thực phẩm, chế biến, kiểm thực
3 bước, lưu mẫu thực phẩm và chất lượng thức ăn cho trẻ tại các trường. Trong
năm đã kiểm tra, giám sát 39 lượt trường mầm non và 25 nhóm lớp tư thục. Phối
hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ giám sát chế độ dinh dưỡng tại 05 trường Tiểu
học và 07 trường Mầm non.
10

d) Quận đoàn: đã giám sát 16 bếp ăn tập thể tại các trường Mầm non, nhóm
trẻ trên địa bàn quận. Qua giám sát, đa số các cơ sở đã thực hiện tốt về ATTP,
tuy nhiên cũng còn một số hạn chế: diện tích khu sơ chế và chế biến còn hẹp, hồ
sơ ghi chép chưa chi tiết, lưu mẫu thức ăn chưa đúng quy cách,…Đoàn đã nhắc
nhở khắc phục.
VI. XÂY DỰNG PHƯỜNG ĐẠT CHUẨN VĂN MINH ĐÔ THỊ CÓ
BỔ SUNG TIÊU CHÍ ATTP
- Ban Thường trực Mặt trận quận ban hành Kế hoạch số 712/KH-MTTQBTT ngày 6/3/2018 về Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong đó tiếp tục chọn 02 phường
Hòa Thọ Đông, phường Khuê Trung chọn phường Văn hóa văn minh đô thị đảm
bảo tiêu chí đảm bảo vệ sinh thực phẩm và hai phường Hòa Phát và Hòa An làm
điểm về công tác an toàn thực phẩm năm 2018. Đến nay, vẫn duy trì 02 phường
Khuê Trung và Hòa Thọ Đông đảm bảo tiêu chí ATTP, 02 phường Hòa An và
Hòa Phát là 02 phường đạt chuẩn đô thị văn minh đảm bảo tiêu chí an toàn thực
phẩm năm 2018.
- Mặt trận các phường tập trung triển khai các hoạt động và duy trì thực
hiện có hiệu quả một số mô hình Cuộc vận động duy trì mô hình “3 không về vệ
sinh an toàn thực phẩm (không sản xuất chế biến thực phẩm bẩn, không kinh
doanh tiêu thụ thực phẩm bẩn, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm).
VII. TIẾP NHẬN THÔNG TIN PHẢN ÁNH
Nhận được phản ảnh của người dân, phòng Y tế phối hợp với Ban quản lý
an toàn thưc phẩm thành phố và Đội Y tế dự phòng đã tiến hành kiểm tra cơ sở
Trần Lộ tại tổ 05 phường Hòa Xuân, đã lấy 02 mẫu xét nghiệm kết quả đã nêu ở
phần trên.
VIII. CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP
1. Ngành Y tế
- Trong năm 2018, tổ chức thẩm định và cấp cho 58 cơ sở. Lũy kế đến
ngày 10/11/2018 là 118/118 cơ sở, tỷ lệ đạt 100% (theo Nghị định 15/2018/NĐCP ngày 02/02/2018 quy định bếp ăn tập thể không có đăng ký ngành nghề kinh
doanh thực phẩm thì không thuộc diện cấp giấy, do đó 63 bếp ăn tập thể/178 cơ
sở trong phân cấp quản lý của ngành y tế nay không cấp giấy).
2. Ngành Kinh tế
- Phòng Kinh tế đã thẩm định và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an
toàn thực phẩm đối với 20 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn
quận. Trong đó, có 12 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành nông nghiệp
và 08 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm ngành công thương. Tính đến thời
điểm hiện nay, phòng Kinh tế đã thẩm định và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ
điều kiện an toàn thực phẩm đối với 38 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm
ngành công thương và 48 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành nông
nghiệp. Tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đạt được 95% trên tổng số cơ sở quản lý.
11

IX. CÔNG TÁC TẬP HUẤN ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN
- Phòng Kinh tế tổ chức 01 lớp tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức
quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm cho CBCCVC làm công tác an toàn thực
phẩm trên địa bàn quận. Phối hợp Sở Công thương tổ chức lớp tập huấn kiến
thức về an toàn thực phẩm và văn minh thương mại tại chợ Cẩm Lệ, số lượt
người tham dự 400 người.
- Phòng Y tế tham mưu tổ chức 02 lớp tuyên truyền phổ biến Nghị định
115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
cho cán bộ, công chức, người làm công tác an toàn thực phẩm tại quận, phường
và cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn quận với
trên 100 người tham gia.
- Tổ chức 02 buổi tập huấn kiến thức ATTP cho các đối tượng dịch vụ nấu
ăn thuê, dịch vụ ăn uống (Phòng Y tế 01 lớp, phường Hòa Thọ Đông 01 lớp).
- Tham gia tập huấn đầy đủ các lớp do Ban quản lý ATTP thành phố tổ
chức.
X. TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN
Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm quận và phường đã tổ
chức Hội nghị sơ kết quí I và triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm
năm 2018 và nhiệm vụ quí II năm 2018 theo qui định; Hội nghị sơ kết 6 tháng
đầu năm 2018, ngoài ra còn tổ chức các cuộc họp đột xuất khác để triển khai
nhiệm vụ của cấp trên.
XI. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
1. Thuận lợi
- Thời gian qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành và sự vào cuộc
của cả hệ thống chính trị, xã hội nên công tác đảm bảo an toàn thực phẩm dần
dần được chuyển biến khá tích cực.
- Công tác kiểm tra chuyên ngành và liên ngành được tổ chức thường
xuyên liên tục. Các cấp các ngành thực hiện một cách đồng bộ trong công tác
quản lý nhà nước về ATTP, góp phần tích cực làm giảm nguy cơ xảy ra ngộ độc
thực phẩm
- Tại các chợ trên địa bàn quận, bộ mặt khu kinh doanh thực phẩm được
đầu tư, xây dựng khang trang, sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh; tạo niềm tin cho khách
hàng và tiểu thương.
2. Khó khăn
- Cán bộ làm công tác an toàn thực phẩm sắp tới sẽ có nhiều thay đổi sau
khi sắp xếp tinh giảm bộ máy.
- Cán bộ chuyên trách ATTP tại Trạm Y tế kiêm nhiệm nhiều chương trình,
tại y tế các phường, chuyên trách còn thay đổi nên việc quản lý cơ sở, thực hiện
chuyên môn còn khó khăn và không kịp thời.
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- Cơ sở quản lý ngày càng nhiều, thủ đoạn sản xuất kinh doanh ngày càng
tinh vi khó khan trong công tác quản lý.
- Các lò mổ hoạt động ban đêm từ 2-5 giờ sáng;một số trường hợp kiểm tra
đột xuất, chủ lò mổ có thái độ không hợp tác nên khó khăn trong việc quản lý,
kiểm tra, giám sát.
- Các hộ kinh doanh buôn bán lấn chiếm vỉa hè xung quanh các chợ chưa xử lý
triệt để, việc buôn bán tại chợ Hòa Phát còn nhiều khó khăn.
- Loại hình thức ăn đường phố kinh doanh theo thời vụ khó quản lý, kiến
thức an toàn thực phẩm còn hạn chế, ý thức chấp hành chưa cao, điều kiện trang
thiết bị không đảm bảo. Trong quá trình kiểm tra, một số trường hợp không hợp
tác, công tác xử phạt còn hạn chế.
- Việc thẩm định cấp giấy phép cũng như việc kiểm tra chỉ đánh giá tại thời
điểm kiểm tra, không thể giám sát 24/24 giờ được.
- Việc triển khai sổ sách ghi chép nguồn gốc thực phẩm được các ngành
chức năng triển khai thường xuyên liên tục trong các đợt tập huấn cũng như
kiểm tra, thẩm định tuy nhiên chỉ có bếp ăn tập thể trong các trường học làm tốt,
nhóm trẻ gia đình làm tương đối tốt còn lại nhóm thức ăn đường phố, quán ăn,
sản xuất kinh doanh thực phẩm không thực hiện việc ghi chép theo qui định.
XII. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
- Ổn định con người làm công tác an toàn thực phẩm tuyến quận và
phường.
- Qua công tác giám sát của Hội Liên hiệp phụ nữ quận, Hội đã ghi nhận
những ý kiến đề xuất của các đơn vị như sau:
+ Trường Thái Thị Bôi, đề xuất UBND quận tạo điều kiện cho trường nâng
nền khu sơ chế (nước ứ đọng, nhà trường không có nguồn kinh phí).
+ Trường Ông Ích Đường, đề xuất bố trí đất để cải tạo lại nhà ăn.
XIII. KẾ HOẠCH NĂM 2019
1. Công tác tuyên truyền
- Tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các
văn bản quy phạm pháp luật về ATTP thường xuyên bằng nhiều hình thức.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các hộ sản xuất rau canh
tác và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo đúng quy trình, kiểm tra công tác đảm
bảo an toàn thực phẩm tại vùng rau La Hường, phường Hòa Thọ Đông.
2. Công tác kiểm tra
- Tiếp tục tổ chức kiểm tra ATTP tại các cơ sở theo phân cấp quản lý trên
các lĩnh vực cụ thể đối với các ngành, đơn vị, địa phương theo chỉ tiêu kế hoạch
đã đề ra.
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- Phối hợp kiểm tra, xử lý dứt điểm các điểm giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ
lẻ, hoạt động không phép trên địa bàn quận.
- Thực hiện công tác kiểm tra định kỳ, tổ chức cam kết đối với các cơ sở
sản xuất kinh doanh thực phẩm theo quy định tại Thông tư 45/2014/TTBNNPTNT, Thông tư 51/2014/TT-BNNPTNT và Thông tư 57/2014/TT-BCT,
Thông tư 58/2014/TT-BCT. Lấy mẫu thực phẩm xét nghiệm khi cần thiết.
- Phối hợp với Ban quản lý các chợ quận Cẩm Lệ tiếp tục thực hiện các nội
dung tại Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 02/11/2016 của UBND thành
phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định quản lý an toàn thực phẩm đối với sản
phẩm nông lâm thủy sản nhập vào tiêu thụ tại Đà Nẵng.
- Kiểm tra công tác quản lý An toàn thực phẩm tại 6 phường
- Chuẩn bị cho công tác kiểm tra cuối năm của thành phố về An toàn thực
phẩm
3. Công tác đào tạo, tập huấn
- Tổ chức các lớp tập huấn kiến thức về lĩnh vực an toàn thực phẩm cho các
cơ sở.
- Tiếp tục tổ chức xác nhận kiến thức ATTP cho công dân.
4. Công tác giám sát
Tiếp tục triển khai các hoạt động giám sát của UBMTTQVN, Hội, đoàn
thể, các ngành đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn
tập thể theo chỉ tiêu kế hoạch đã ban hành.
5. Các công tác khác
- Xây dựng, hướng dẫn xác nhận chuỗi cung ứng sản phẩm thực phẩm
nông nghiệp an toàn trên địa bàn quận.
- Tiếp tục rà soát, thống kê các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cập
nhật hệ thống dữ liệu thông tin cơ sở.
- Tổ chức hướng dẫn cơ sở thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, chứng
nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc cam kết cơ sở sản xuất đảm bảo
điều kiện an toàn thực phẩm đối với các hộ sản xuất ban đầu thực phẩm nông
lâm thủy sản, hộ kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ…
- Tiếp tục thực hiện công tác giám sát, điều tra ngộ độc thực phẩm.
- Tiếp tục tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh của nhân dân.
- Triển khai việc nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến về lĩnh vực
ATTP.
- Hướng dẫn các phường thực hiện các tiêu chí phường đạt chuẩn văn minh
đô thị đạt tiêu chí về ATTP.
- Căn cứ Bộ tiêu chí đánh giá việc triển khai thực hiện Quyết định số 2526QĐ/TU ngày 30/11/2016 của Thành ủy Đà nẵng đối với lĩnh vực ATTP (theo
Công văn chỉ đạo số 1289/UBND-KGVX ngày 26/02/2018 của UBND thành
phố ĐN).
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- Tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018 về triển khai các hoạt động ATTP.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác an toàn thực phẩm năm
2018và phương hướng năm 2019 của Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm quận Cẩm
Lệ, kính báo cáo./.
Nơi nhận:
- BQL ATTP thành phố;
- Chủ tịch và các P. chủ tịch;
- VP Quận ủy;
- VP HĐND&UBND quận;
- Các thành viên BCĐ;
- Trạm Y tế 6 phường;
- Lưu: VT, PYT.

TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND QUẬN
Lê Văn Sơn
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