UY BAN NHAN DAN
HUY]N MINH LONG
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CONG HOA xA HOT CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc
Minh Long, ngày4tháng 12 näin 2018

BAO CÁO
Kt qua thirc hin Clii thj s 13ICT-TTg ngày 9/0512016 cüa Thu tu'ó'ng
ChInh phü và Chi thj so 21-CTITU ngày 21/3/2017 cüa Ban Thu'ông viii
Tinh üy ye tang cu'ô'ng s1r lanh do cüa Bang dôi v&i van dê an toàn
v sinh thii'c phãm trong tInh hlnh mó'i
Thic hin Cong van s 3240-CV/HIJ ngày 07/12/20 18 cüa Sâ Y tê v
viêc báo cáo kêt qua thirc hiên Chi thi so 13/CT-TTg ngày 9/05/20 16 c1ia Thu
tuóng ChInh phü và Chi th 21-CT/TU ngày 21/3/2017 ciia BTV Tinh ñy ye
tang cuèng sir lành dto cüa Dàng dôi vói van dê an toàn v sinh thçrc phâm
trong tInh hInh rnó'i; Kê hotch so 6295/K}1-UBND ngày 13/11/2016 cüa
UBND tinE Quàng Ngãi ye Kê hoch dam bào an toàn thirc phâm trên dja bàn
tinh Quáng Ngãi giai don 2016-2020; Kê hoch sO 42/KH-UBND ngày
19/3/20 18 cüa UBND tinh Quãng Ngãi ye vic dam bào chat lugng v sinh an
toàn thrc phâm trên dja bàn tinh Quàng Ngãi nàrn 2018.
UBND huyn Minh Long báo cáo ket qua triên khai thirc hin darn bào
cong tác an toàn v sinh thxc phârn trong tinh hInh rnó'i, ci the nhu sau:
I. Cong tác Iãnh dto, clii dto:
1. Cong tác lãnh do, chI do:
- Tiêp tic trin khai thic hin Chi thi s 13/CT-TTg ngày 9/05/2016
cüa Thu tuóiig ChInh phñ và Chi thi 21-CT/TU ngày 21/3/2017 cüa Ban
thu'è'ng vi TinE üy ye tang cuà'ng sir lanE do cüa Dãng dOi vó'i van de an
toàn v sinh thrc phârn trong tinh hInh mó'i; Kê hoch so 76/KH-UBND ngày
29/12/20 16 cüa UBND huyn Minh Long ye vic dam bão an toàn thic phâm
trên dja bàn huyn Mirth Long giai don 2016-2020; Ngay tr dâu nàm UBND
huyn da chi do cho c quan thuà'ng trirc cña Ban chi do v sinE an toàn
thirc phârn huyn là phông Y tê chü ti-i, phOi hgp vi các c quan, ban ngành
lien quan t chirc triên khai thic hin cOng tác quán 1 Nba nuc ye v sinh
an toàn thrc phâm trên dja bàn huyn; dong thè'i phOi h9p vó'i phông
NN&PTNT huyn, phàng Kinh t và H tang darn bão v sinh an toàn thrc
phm nàm 2018.
- Chi do cho UBND các xà du'a tiêu chI dam bào an toàn thrc phrn
vào các k hoich phát triên kinh tê - xà hi cüa da phuong; huóng dan cáe xã
dira vào nOi dung tiêu chI trong chuang trInh xây dirng NOng thOn rnó'i; dOng
thi tang cung cOng tác tuyên truyên, vn dng Nhân dan thrc hin các chü
truO'ng cua Dàng, chInh sách Pháp 1ut cua Nba nuc ye an toàn thirc phârn.
- Ben canE do UBND huyn cong d ban hành rnt s van bàn chi do
nhrn dam bào cOng tác an toàn thçrc phâm tren dia bàn huyn, ci the : Co 05
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quyt dnh, 04 K hoach, 08 cong van, 05 báo cáo d chi do trong cOng tác
v sinh an toàn thrc phâm trên dja bàn huyn (Co danh rniic kern theo).
2. ChI dto co' quan thu'ô'ng trtj'c thii'c hin dam bão v sinh an toin
thirc phm nàm 2018:
Trong närn 2018 Ca quan thu'è'ng trrc Ban chi 4o, v sinh an toàn thirrc
phâm dã tang cuông cOng tác lành dio, chi dao và ban hành các van bàn triên
khai th?c hin ye cOng tác ye sinh an toàn thrc phârn trên da bàn huyn, ci
the nhu sau: Co 03 cong van, 03 báo cáo; 03 tO' trInh (CO danh inzlc kern theo,).
Ni dung các van bàn là tp chung vào cong tác lãnh dao, chi do thirc
hin trong cong tác dam bâo v sinh an toàn thirc phâm trong dp tet Nguyen
Dan; Tháng hành dng ye sinh an toàn thrc phârn và Tét Trung và thi'c hin
tOt cong tác phôi hp lien ngành; thông tin báo cáo...
3. Cong tác kiêm tra, giám sat:
- Các ca quan dä phOi hçp thuc hin cOng tác kiêrn tra, giárn sat ye v
sinh an toàn tlTurc phâm trén da bàn huyn närn 2018.
- To chtrc kiêrn tra v sinh an toàn thrc phârn trong K thi tOt nghip
THPT närn 2018 trên da bàn huyn.
- Thành 1p tO chic kithn tra v sinh an toân thirc phârn trên da bàn
huyn nàrn 2018, trong dgt Hôi thi COng chiêng tinh Quâng Ngãi, dang cai tai
huyn Minh Long.
Qua cong tác kiêm tra, giárn sat an toàn thuc phârn khOng có v ng
dOc thirc phâm nào xãy ra.
II. Kêt qua triên khai thii'c hin:
1. To chñ'c triên khai thirc hin các van ban ye an toàn thii'c phâm:
- UBND huyn dã chi do các phOng ban chuyên mOn to chrc tp huân
kiên thü'c an toàn thirc phâm cho các ban ngành, hi doàn the, can b chuyên
trách, lãnh dao UBND các xã và 60 co s kinh doanh thirc phâm và các co so
nâu ru'çu Cap 40 bàn cam ket darn báo an toân thirc phârn.
- To chñ'c buOi Hi ngh triên khai Lut An toàn thrc phâm và các van
bàn huO'ng dn thi hành Lut An toàn thirc phâm cho can b lãnh do và can
b lam cong tác an toàn thirc phâm cüa huyn và xà, có 159 ngu'O'i tharn dir.
- Ngành y te huyn dã to chñ'c tp huân cho 98 co s& kinh doanh dch
vi an uOng, thirc an du'O'ng phO và cap bàn cam kêt dam báo v sinh an toân
thirc phâm.
2. Cong tác phôi hç'p triên khai tht'c hin ye an toàn thirc phâm:
- Hi Lien hip Phii n huyn và phOng Y tê huyn dà k kêt thrc hin
K hoch sO 09/KPH-PN-PYT ngày 10/5/2018 cüa Hi Lien hip Ph n
huyn và phông Y te huyn d to chñ'c truyen thông ye bão dam v sinh an
toàn thrc phârn nàm 2018;
- Ban Dan Vn Huyn üy da k kêt và ban hành Kê hoch so 17KHJ'BDVHTJ ngày 06/7/2018, PhOi hgp cOng tác Dan van Huyn üy và phông
Ytenam 2018;
- Thi.rc hin theo COng van sO 68/CCATTP ngày 28/3/20 18 cüa Chi ciic
An toàn thirc phâm tinh ye vic d nghj giái quyet các sai pharn lien quan den
san xuât, kinh doanh Ché tuo'i huyên Minh Long; BCD lien ngành ye sinh an
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toàn thirc phâm huyên dã tham rnuu cho UBND huyn ban hânh Quyêt dnh
so 313/QD-UBND ngây 08/5/20 18 ye thành 1p To giiiip vic Ban chi dto ye
an toàn thrc phârn huyn de thirc hin tiêu hüy nhü'ng nhãn hang hóa không
diing vi ho sci Cong bô. Dà to chiirc x1r 1 tiêu hüy so 1ugng43 kilogarn 03
mâu nhãn Chè Minh Long, khOng d(ing vó'i hO so' cong ho chat lucing (Ca so'
Hc'p tác xâ NOng nghip Long Hip - Minh Long).
- Dä to chi'c phôi h9p vó'i các dan vj lien quan to chiii'c kiêrn các hot
dng darn bào an toàn thirc phârn trong Ki thi tot nghip TH1PT närn 2018 và
trong dp't Hi thi Lien hoan cong chiêng, do tinh Quâng Ngài tO chi'c tai
huyn Minh Long. Ket qua khOng có truè'ng hcp ng dc thirc phârn nào xáy
ra.
3. Cong tác tuyên truyn:
- Nhärn tang cu'ô'ng darn bâo an toàn thrc phârn trong nãrn 2018,
UBND huyn dã chi dao co' quan thu'à'ng trirc (PhOng Y te) phôi hg'p vó'i các
do'n vj lien quan thuà'ng xuyên to chtrc tuyên truyên các quy djiih cüa Pháp
luât ye an toàn thuc phârn den can bô, dâng viên, ngu'à'i san xuât, kinh
doanh, buôn ban và ngu'ô'i dan thông qua các cuc hpp, qua h thông ba
phát thanh cüa huyn và xà. . . darn bào thông tin kip thô'i, hiu qua. Ci the:
- Tuyên truyên tren h thông ba phát thanh ciiia huyn gôrn 32 lu'9t/9
buôi và 01 phóng si'Truyên hInh phát trên dài Truyên hInh Quãng Ngãi trong
Tháng Hành dng ye v sinh an toàn thirc phârn närn 2018; dông thô'i các xã
truyen thông trên h thông ba phát thanh ciia xã 97 lu'9't/21 buôi.
- San phârn truyên thông là bang dl'a (bang d7atuyên truyên ye an toàn
thcc phárn do Chi cic an toàn tht'c pháin tinh cap,.) gOrn 65 lu'9t/5 xã.
- Thirc hin treo 08 bang ron tuyên truyên trong Tháng hành dng và
Têt trung thu ye ye sinh an toàn thrc phârn.
4. Các hot dng kiêm tra:
- Cap huyn dã thành 1p 01 Doàn kiêrn tra lien ngành: To chirc kiêrn
tra trong dip Tet Nguyen dan Mu Tuât; Tháng hành dng, Têt trung thu yà
nhân các ngày Lê ion trong huyn.
- Cap xà có 05/05 xà da thành 1p TO kiern tra an toàn thrc phârn Va
tiên hành kiern tra các co' s trên da bàn rnInh quàn 1 theo kê hoch dã xây
dirng theo các d9t cao diem.
a. Kêt qua thii'c hin kiêm tra an toàn thii'c phm ella huyn và 5/5
xa:
Trong nàrn 2018, Ban chi dao y ye sinh an toàn thic phârn huyn dà
to chic 03 dot thanh tra, kiêrn tra. Ngoài ra cOn tO ch'c kiern tra dt xuât và
nhân các ngày Lê do UBND huyn to ch'c, da du'c kiem tra: là 313/308 ca
sO', dat t be 101 % so yó'i tong sO co' sO' trong toàn huyn. Trong do:
- SO ca sO' dt tieu chuan là 214 Ca SO', dt tST 1 68,37% so yO'i sO ca sO'
duç'c kiêrn tra.
- SO co sO' yi phrn là 99 Ca So', chiêrn t' l 31,62 % so yó'i sO co sO'
duo'c kiêrn tra.
b. Xü' 1 vi phim:
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- SCO s vi phm bj xi phat hành chInh; 1p biên bàn xr l pht tiên
03 co' so', tong sO tiên là 1.000.000 dông.
- So cci sO' xiir l tiêu hüy san phârn: Là 10 co' sO' (co 15 sánphám cW hét
hçzn sz'c dyng và báo quán khóng dam báo an toàn thicc phâm nhu': Nzthc ngQt
Revive 330m1, Màm ném Di Cán 500g; St??a bich NUTIFOOD 200ML, Bia
VINA Sài Gôn, Nu'o"c chanh day, Nuo"c main Ha Tháo 500m1, Bô khó 250g,
Si?a Mç5c Cháu, S'a tzco'i Vinam ilk, Sii'a uóng len men Betagen, keo,).
- SO co so' chua kiêrn soát hêt các mat hang, con ban san phârn ghi nhãn
mac không diiing theo quy dnh: Co 05 co' so' (cam kêt trá ye no'i san xuât
thing quy d,inh,).
- SO co sO' vi phm xr l nhäcnhO': Co 81 Co sO' vi phm chü yêu là v
sinh mOi tru'O'ng xung quanh hoac sap xêp san phâm kinh doanh chua ngãn
nap, có Co so' chu'a bang cam kêt darn bào an toàn thii'c phârn, chua Co giây
khárn S1C khOe djnh k theo quy dnh...
III. Kinh phi hot dng cOng tác an toãn thii'c phârn:
1. Ngân sách dja phu'o'ng cap nIrn 2018: UBND huyn dà phân bO
kinh phi chi cho hot ding dam báo an toàn v sinh thirc phârn là 13.000.000
dOng, qua co' quan thuO'ng trrC BCD, an toàn thrc phârn huyn hông Y tê
huyn).
- Ye ngân sách Trung n'o'ng cap nàrn 2018: (do Chi cic ATTP tinh)
cap cho Trung tarn y tê huyn là 25.000.000 dOng, hot dng darn bào ATTP
do ngành y tê quãn 1.
IV. Nhn xét dánh giá chung:
1.U'udim:
- Du'9'c sii quan tarn lãnh dao, chi dto cüa các cap, cac ngành và hu'ó'ng
dn trrc tiêp cfia Chi Cc An toàn v sinh thrc phârn tinh trong cOng tác triên
khai các hoat dông dam bào an toàn thirc phârn trên dja bàn huyn du'cic triên
khai dOng lott và thun 1çi.
- Vê cOng táC dam bâo v sinE an toàn thi'c phâm tir huyn den xà co'
bàn duc cüng cO và duy trI, các hot dng thu'O'ng xuyên, Ban chi do cüa
huyn và xã du'9'c kin toân, näng lu'c quàn l Cüa can b cap xà co' bàn và
trng buOc du'9'c nâng Cao.
- Mc dü lirc 1u9'ng kiêrn tra, giárn sat con rat mOng, nhu'ng cOng tác
kiêm tra duo'c tang cuO'ng ho'n truóc, gop phân nâng cao chat hrçng v sinh an
toàn thirc phârn trong tat cà các khâu tr san xuât, chê biên và tiêu dung thirc
phârn.
- COng tác tuyên truyn, ph bin kin thirc và pháp 1ut an toàn thirc
phârn dã bu'ó'c dâu to s11 chuyên biên ye nhn thrc cüa co quan quán 1, co
so' san xuât, kinh doanh thrc phârn và ngu'O'i tiêu dung.
- Da s các co so' san xut, kinh doanh thu'c phrn và dich vu an ung trén
dja bàn huyn dà chap hành tot các quy dinE cüa Pháp lut ye an toàn thrc
pharn. Các rnt hang phc vu cho Nhân dan trên dia bàn huyên da s cO nguOn
gOc rö rang, ni dung ghi nhãn, rnác, giây bô chat lu'9'ng san phârn, dung quy
dinh...
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2. Nhuo'c dirn:
- Cong tác triên khai thuc hiên darn báo v sinh an toàn thirc phrn ti
rnt so xã con trông chè', chua mang chü dng trong cOng tác triên klTiai thixc
hiên.
- Mt so cci s6 san xuât, kirth doanh thirc phrn nhO lé, quy rnô hO gia
dlnh thuOc tuyên xã quân 1 chu'a thirc hin tOt các quy dnh v an toân thrc
phârn: chua quàn 1 tOt các cci sO kinh doanh nhO, lé (cap ban cam kêt dam
báo ATTP, giáy khám sz'c khóe dinh k3)) và môt sO co si kinh doanh, chua
dam báo v sinh kEn vuc kinh doanh.
2. TOn tai, hn chê và nguyen nhn:
- Can bO lam cOng tác ye sinh an toân thçrc phâm tü' huyn den xã,
chñ yêu là kiêm nhiêm, trinh do chuyên mon ye quân l an toàn thi'c phrn
chua du'oc tp huân, con han ché ye cOng tác tharn muu cng nhu' triên khai
thii'c hin dat hiu qua chu'a cao.
- Diêu kin kinh tê cüa ngu'ôi san xuât, kinh doanh, nhO lé, cOn khó
khãn, thu'ôg kinh doanh theo müa v1i, tr hmnh thàrth không báo cáo vo'i
ngành chirc nàng, nên vic quail i, nàm bat thông tin và nEn thác ye v
sinh an toàn thuc phâm con han chê, gay khó trong cOng tác quân 1.
- Nguôn kinh phI con han chê, chua dáp ñng vói nhu câu cho cOng
tác triên khai thii'c hin các hoat dng ye v sinh an toàn thirc phârn.
V. Phu'o'ng hu'ó'ng thiuc hin dam bão an toàn thi'c phãm nàm
2019:
- Tip tc lãnh dao, chi dao, tuyên truyn, ph bin dn can hO, dãng
viên và nguii dan trên da bàn huyn thirc hin Chi thj so 13 -CT/TTg ngày
09/5/2016 cña Thu tu'óuig ChInh phñ ye vic tang cuô'ng trách nhirn quân
l nhà nuó'c ye an toàn thuc phârn; Kêt 1un sO 11-KL/TW ngày 19/01/2017
cüa B an B I tEn, Chi th sO 21 -CT/TU ngày 21/3/2017 cüa Ban ThuO'ng vi
Tinh üy ye tang cu'O'ng sr lanh dao cüa Dâng dOi vi van de an toân v sinE
thirc phâm trong tInh hInh rnói; Kê hoach sO 6295/KH-UBND ngáy
13/1 1/20 16 cüa UBNID tinh Quãng Ngãi ye Kê hoich darn bào an toàn thixc
phâm trên dja bàn tinh Quàng Ngäi giai doan 20 16-2020;
- Tang cuO'ng cOng tác chi dao trien khai thirc hin các hoat dng dam
bâo an toàn thixc phârn trong nàrn 2019;
- Tiep tçic các ban hành các Ké hoach và triên khai thii'c hin dam bão
an toàn thu'c phârn trong dp Tt Nguyen Dan; Tháng banE dng và Tt trung
thu trong nàm 2019;
- Thrc hin cOng tác thanh tra, kiêm tra lien ngành va tO chic thi'c hin
thu'Ong xuyen cOng tác giárn sat dinE ki và dOt xuât các co s san xuât, kinh
doanh; xu 1 nghiem dOi vó'i rnñc dO yj phrn cüa trng cci s& nhãrn tao tInh ran
de.
- ThuO'ng xuyên quan tam cing c, kin toan yà nâng cao cht lu'çmg,
hiu qua hoat dng cüa ban chi dao và dOi ngü can bO chuyen trách ye an toàn
ye sinE thrc phârn;

- Ch tr9ng den cong tác phân công, phôi h9p gitia các cap các ngânh,
các dja phu'ang, do'n vi ye triên kliai và to chiirc thirc hin cong tác an toàn v
sinhthu'cphâm;
- Day rnanh cac hoat dông truyên thOng, giáo dc cho nguà'i san xuât,
kinh doanh và nguô'i tiêu dung ye các chü tru'o'ng, chinE sách cüa Dâng, pháp
1ut ciia Nhâ nu'ó'c vâ Lust v sinh an toân thirc phârn.
Trên day lã Báo cáo két qua trin lthai thirc hin Chi thi sO 13-CT/TTg
ngày 09/5/2016 cüa Thu tuó'ng ChInh phü ye vic tang cuô'ng trách nhim
quán 1 nhà nuóc ye an toàn thuc phârn và Chi th sO 21-CT/TU ngây
21/3/2017 cüa Ban Thu'à'ng vu Tinh y ye tang cu'à'ng sr lãnh do cua Bang
dOi vó'i van de an toàn ye sinh thirc phârn trong tinE hlnh rnó'i; Ve cong tác an
toàn thrc phârn trong närn 2018 cña UBNL) huyn Minh Long.!
TM. UY BAN NHAN DAN
CHU TICII
CHU T!CH

.lVo'i n/ian:

- SO Y t Quáng Ngi;
- Clii epe ATTP tinh QuOng Ngãi;
- TI: HU, HDND liuyn;
- CI, PCI UBND huyn;
- Ban TuyOn giáo Huyn Oy;
- PhOng Y tO, TTYT huyn;
NN&PTNT, KI& Ha tng;
- COng an huyn, Dâi TTPL-IH huyn;
- UBND eáe x;
- Lu'u VI.
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PHU LUC
1. Cong tác tham mu'u và Ban hành van bàn v ATTP trong nàm
2018:
-K hoch s 76/KH-TJBND ngày 29/12/2016 cia UBND huyn Minh
Long ye viêc darn bào an toàn thuc phm trên dja bàn huyn Minh Long giai
doan 2016-2020;
- Quyêt djnh so 1683/QD-UBND ngày 05/12/2017 cüa UBNID huyn,
ye vic phê duyêt Kê hoch thanh tra, kiêrn tra nàrn 2018;
- Quyêt dnh so 10/QD-UBND ngày 08/01/2018 cüa UBND huyn, ye
vic thành 1p Doàn kiêrn tra lien ngành ye v sinh an toàn th1rc phrn trên da
bàn huyn Minh Long närn 2018;
- Tiêp tic thirc hin Quyt dnh s O1/2017/QD-UBND ngày 30/3/20 17
cña UBND huyn ye vic ban hành QUy dnh phân cOng nhirn vi quân 1
nhà nuóc ye an toân thirc phârn trên da bàn huyn Minh Long.
- Tiêp tiic thic hin Quyêt dnh sO 746/2016/QD-UBND ngày
18/7/2016 cüa UBN]J huyn ye viêc kin toàn Ban chi do lien ngânh ye v
sirth an toàn thrc phârn huyn Minh Long.
- Quyêt djnh sO 10/QD-UBND ngày 08/01/2018 cüa UBNID huyn ye
vic thành 1p Doàn kiêrn tra lien ngành ye V sinh an toàn t1c phârn trên
dja bàn huyn Mirth Long närn 2018.
- Kê hotch sO 03/KH-UBND ngày 17/01/2018 cia IJBND huyn ye
vic hoat dng cOng tác bão darn ye sinh an toàn thirc phârn ti-en dja bàn
huyn Minh Long nàrn 2018;
- Cong van sO 49/UBNID-VX ngày 19/01/2018 ciia UBND huyn ye
viêc triên idmi cOng tác darn bào ATTP trong djp dp Tét Nguyen dan Mu
Tuât và müa L hôi Xuân 2018.
- Cong van sO 48/UBND-VX ngày 19/01/2018 cüa UBND huyn ye
vic phân cong cOng chirc cap xã theo dOi quân l cOng tác an toàn thiic
phârn.
- Kê hoch sO 01/KH-BCD ngày 19/01/2018 cüa BCD lien ngành
VSATTP huyn ye ye vic to chc thic hin cOng tác kiêrn tra lien ngânh
ATTP trong dp Tt Nguyen dan Mu Tuât và rnàa Lê hôi Xuân 2018 trên da
bàn huyn;
- COng van so 48/UBND-VX ngày 19/01/2018 c1ia UBND huyn Minh
Long ye viêc phân cOng cOng chñ'c cap xä theo dOi quãn 1 cOng tao an toàn
thirc phârn;
- Kê hoch sO 05/KH-UBND ngày 22/01/2018 cña UBND huyn ye
yjêc trjn khai darn báo VSATTP trong djp Têt Nguyen dan Mu Tuât và rnña
Le hi Xuân 2018 tren dja bàn huyn;
- COng yän sO 114/UBND-VX ngày 13/2/20 18 c11a UBND huyn Minh
Long ye yjêc gop du thào K hoach darn bào an toàn thrc phârn tren da bàn
tinh Quãng Ngãi närn 2018;
- COng yàn sO 11 5/UBNID-VX ngày 13/2/2018 cüa UBNID huyn Minh
Long ye vic gop dir thào K hoch day rnnh hoat dng truyen thông v
ATTP trên da bàn tinh Quàng Ngai närn 2018;
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- Cong van s 68/UBND-VX ngày 26/01/2018 cña UBND huyn ye
viêc darn báo ATTP cüa ngành Cong thu'o'ng trong dp Têt Nguyen dan Mu
Tuât và rnia Lê hi Xuân nàrn 2018 trên dja bàn huyn Minh Long;
- Cong van sO 120/UBND-VX ngày 23/02/20 18 cia UBND huyn ye
vic phôi hpp to chic Chuong trInh "Phiên chp' hang Vit ye huyn Minh
Long" nàrn 2018;
- Báo cáo sO 01/BC-BCD ngày 06/02/2018 cia BCD lien ngành
VSATTP huyn Kêt qua triên khai thçrc hin darn bào ATTP trong dip Tét
Nguyen dan Mu Tuât và rniiia Lê Hi Xuân cña qu 1/ 2018 vâ phuo'ng
huó'ng nhirn vii quy 11/2018 ti-en da bàn huyn Minh Long;
- Quyêt dinli sO 92/QD-XLVPHC ngày 26/2/2018 cüa UBND huyn
Minh Long ye vic xü' pht vi phrn hành chInE ye an toàn thirc phârn.
- Quyêt dinh sO 93/QD-XLVPHC ngày 26/2/2018 cOa UBND huyn
Minh Long ye vic xñ' pht vi phrn hành chInE ye an toân tic phârn.
- Báo cáo so 91/BC-UBND ngày 22/3/20 18 cña UBND huyn MinE
Long ye vic Kêt qua triên khai thii'c hin các kien ngh cüa HDND tinE
Quáng Ngâi ye van dê an toàn thirc phârn;
- Báo cáo sO 02/BC-BCD ngày 16/03/2018 cii'ia BCD lien ngành
VSATTP huyn ye viec kêt qua kiêrn tra lien ngành ye an toàn thirc phârn
trong dip Tet Nguyen dan Mu Tuât näm 2018 trên da bàn huyn Minh
Long;
- Báo cáo sO 128/BC-UBND ngày 20/4/2018 ciia UBNID huyn Minh
Long ye vic ket qua trien khai thirc hin Quyêt dnh sO 43/2015/QD-UBND
ngày 24/8/2015 cüa IJBND tinh trên da bàn huyn Minh Long;
- Quyêt dnh sO 313/QD-UBND ngày 08/5/20 18 cüacña UBND huyn
Minh Long ye vic thành 1p To giñp vic Ban chi do ye ATTP huyên, d
thirc hin tiêu hi'iy nhng nhãn hang hóa khOng ding vó'i ho so cOng bO.
- COng van sO 320/TJBND-VX ngày 11/5/2018 cüa IJBND huyn ye
vic dê ngh cir báo cáo vien trien khai Ngh dnh và các van bàn huóng dan
ye kinia doanh ru9'u và an toàn thpc phârn thuc trách nhiêrn quàn 1 cüa B
COng thu'o'ng;
- Quyet dnh sO 406/QD-XPVPHC ngày 22/5/2018 cña TJBND huyn
MinE Long ye yic xir pht vi phm hành chInh ye an toàn thrc phârn.
- Báo cáo sO 04/BC-BCD ngày 15/5/2018 cüa BCD lien ngành
VSATTP huyn Minh Long ye yic Ket qua triên khai thrc hin trong
"Thánh hành dng vi ATTP" nàrn 2018 tren da bàn huyn Minh Long;
- Báo cáo sO 05/BC-BCD ngày 05/9/2018 cüa BCD lien ngành ye
VSATTP huyn ye vic cOng tác darn bào an toàn thrc phârn 9 tháng dâu
nãrn và phuo'ng hu'óng nhirn vi 3 tháng cuOi nàrn 2018 tren da bàn huyn
MinE Long;
- IK hoch sO 83/KH-UBND ngày 10/9/2018 ca UBND huyn MinE
Long ye vic trien khai thuc hiên cOng tác thanh ti-a, kiern tra lien ngành ye
ATTP trong dip Tet Trung thu nàrn 2018 tren dja bàn huyn Minh Long.
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- Báo cáo Se, 06/BC-BCD ngày 27/9/2018 cia BCD lien ngânh v
VSATTP huyn ye kêt qua triên khai thirc hin darn báo an toàn thrc phârn
trong dip Tet trung thu närn 2018, trén da bàn huyn Minh Long;
2. Co' quan thu'ông trii'c BCD v ATTP, di Ban hành mt so van
ban triên khai thii'c hin cong tác ATTP trong 9 tháng du nàm 2018
nhu'sau:
-Báo cáo so 14/BC-PYT ngày 3 1/5/2018 cüa PhOng Y té huyn Minh
Long ye vic kêt qua kiêrn tra trong tháng hành dng vi v sinh an toân thirc
phârn närn 2018;
- Tè' trInh sO 1 5/TTr-PYT ngày 18/5/2018 cüa PhOng Y tê huyn MinE
Long ye vic ban hành Quyêt dinh x1r pht vi phrn hành chInh ye an toàn
thrc phârn;
-Cong van sO 07/CV-PYT ngày 13/3/2018 cüa phOng Y tê huyn Minh
Long ye vic phOi h9'p Báo cáo các kien ngh ye van dê an toàn thiic phârn;
- Báo cáo so 05/BC-PYT ngày 05/3/20 18 cüa phOng Y tê huyn Minh
Long ye vic Ket qua kiêrn tra ATTP trong dp TCt Nguyen dan Mu That
2018;
- COng van so 1 1/CV-PYT ngày 23/3/2018 cia phông Y t huyn Minh
Long ye vic dank sách các co sO' san xuât, kinh doanh thi'c phârn khOng dir
kiên kiêrn tra ATTP trong närn 2018 trên da bàn huyn;
- Cong van sO 07/CY-PYT ngày 13/3/2018 cüa phOng Y te huyn Minh
Long ye viêc phôi hçp Báo cáo các kien nghj ye van dê an toàn thirc phârn;
-TO' trInh sO 02/TTr-PYT ngày 04/01/2018 ciia phOng Y tê huyn Minh
Long ye vic thành 1p Doàn kiêrn tra lien ngành VSATTP närn 2018;
- TO' trInh sO 14/TTr-PYT ngày 03/5/2018 cii'ia phOng Y tê huyn Minh
Long ye vic thành 1p to gi1p vic cho BCD ye v sinh an toàn thirc phârn
huyên d tO chrc thuc hiên tiêu hiiy nhng nhãn hang hóa không dáng vói ho
so'côngbO;
- Báo cáo so 43/BC-PYT ngày 26/11/2018 Kt qua thanh tra, kiêrn tra
nàrn 2018 ciia phông y t huyn Minh Long;
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