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UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

 

Số: 360 /SKHCN-TĐC 
V/v báo cáo kết quả triển khai tháng hành 

động vì an toàn thực phẩm năm 2019 

   
      Lạng Sơn, ngày 20 tháng 5  năm 2019 

 
Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn 

 
 

Thực hiện Công văn số 757/BCĐ ngày 17/5/2019 của Ban chỉ đạo liên 

ngành về Vệ sinh an toàn thực phẩm về việc Báo cáo kết quả triển khai Tháng 

hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo 

kết quả triển khai như sau: 

I. Công tác chỉ đạo: 

Trong thời gian qua, với nhiệm vụ được giao là thành viên của Ban chỉ 

đạo VSATTP, Sở Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng (Chi cục TĐC), Thanh tra Sở cử cán bộ phối hợp thanh, kiểm 

tra về vệ sinh an toàn thực phẩm khi có yêu cầu. Nhiệm vụ được phân công 

trong quá trình thanh, kiểm tra do Trưởng đoàn phân công cụ thể về kiểm tra hồ 

sơ công bố chất lượng sản phẩm, nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực 

phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm đóng gói sẵn, các tài liệu kèm theo sản 

phẩm,… Chi cục TĐC chủ trì, phối hợp với Thanh tra Sở; Chi cục An toàn Vệ 

sinh Thực phẩm và các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra Nhà nước về đo 

lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa đối với hàng đóng gói sẵn và các sản 

phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ dịp 

Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. 

II. Kết quả  kiểm tra: 

 Kết quả: số cơ sở kiểm tra 15 cơ sở kinh doanh hàng đóng gói sẵn trên địa 

bàn tỉnh. Kiểm tra ngẫu nhiên 51 chủng loại/ 11 cơ sở (có 04 cơ sở đã được các 

Đội Quản lý thị trường tại địa bàn kiểm tra nên Đoàn kiểm tra chỉ tuyên truyền 

nhắc nhở các cơ sở nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường, 

chất lượng và ghi nhãn hàng hóa đối với hàng đóng gói sẵn) có 07 mẫu có lượng 
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của hàng hóa không đạt yêu cầu về định lượng theo quy định và một số sản phẩm 

nhập khẩu từ nước ngoài không có tem nhãn phụ bằng tiếng việt. Đoàn đã tiến 

hành tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu các cơ sở kinh doanh thực hiện nghiêm 

các quy định của nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Kết thúc 

cuộc kiểm tra Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có văn bản gửi   Chi 

cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành kiểm 

tra cơ sở sản xuất bánh kẹo Thiên Hồng - Địa chỉ: 98G, Trần Đại Nghĩa, Tân 

Đạo A, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh để kiểm tra về định lượng và thông báo 

kết quả kiểm tra về đơn vị để phối hợp trong công tác quản lý. 

III. Đánh giá chung: 

- Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP tỉnh đã có chỉ đạo sát sao và sớm 

ban hành kế hoạch triển khai " Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 

2019, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các hoạt động truyền thông, tổ 

chức lễ phát động và tổ chức kiểm tra liên ngành; 

- Công tác truyền thông, tuyên truyền về ATTP  nói chung và "Tháng 

hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2019 nói riêng  đã được tăng cường, 

nhiều hoạt động truyền thông được tổ chức phù hợp với tình hình của địa 

phương góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội về bảo đảm an toàn 

thực phẩm; 

- Có sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời sâu sát của BCĐ liên ngành vệ sinh An 

toàn thực phẩm tỉnh và BCĐ liên ngành vệ sinh An toàn thực phẩm các huyện, 

thành phố, đồng thời có sự vào cuộc của các ban, ngành, các tổ chức chính trị xã 

hội, do đó công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đã đạt hiệu quả thiết thực, góp 

phần trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân; 

 - Việc phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác kiểm tra an toàn 

thực phẩm đã có nhiều chuyển biến tích cực; các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm, doanh nghiệp được kiểm tra theo đúng trình tự, thủ tục quy định 

không xảy ra tình trạng chồng chéo gây khó khăn cho cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm. 
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IV. Kiến nghị, đề xuất: 

 - Các cơ quan truyền thông, phát thanh, truyền hình tỉnh tăng cường công 

tác tuyên truyền về việc đảm bảo chất lượng ATTP, các quy định của pháp luật 

về ATTP trên các phương tiện thông tin đại chúng, mở rộng các hình thức tuyên 

truyền để nâng cao nhận thức cho người sản xuất, kinh doanh và người tiêu 

dùng, đặc biệt là trong các dịp lễ, tết. 

Trên đây là báo cáo kết quả tháng hành động vì an toàn thực phẩm, Sở 

Khoa học và Công nghệ gửi Sở Y tế tổng hợp theo yêu cầu./. 

 

 Nơi nhận:    

- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, TĐC.                  

                                                                            

  KT.GIÁM ĐỐC 
 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

(Đã ký) 

 
 

  Trần Hữu Đắc 
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