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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện các nhiệm vụ phân cấp quản lý nhà nước
về an toàn thực phẩm trên địa bàn xã Ninh Ích
Thực hiện theo Kế hoạch số 2407/KH-UBND ngày 17/6/2022 của UBND
thị xã Ninh Hòa về việc việc thực hiện các nhiệm vụ phân cấp quản lý nhà nước
về an toàn thực phẩm của UBND cấp xã trên địa bàn thị xã Ninh Hòa năm 2022;
Nay UBND xã Ninh Ích báo cáo kết quả thực hiện như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Xây dựng và chỉ đạo, điều hành triển khai chính sách, pháp luật
Để triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND và
quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa,
hàng năm UBND xã đều củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực
phẩm trên địa bàn xã, chỉ đạo bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức
thống kê các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã thuộc phạm
vi quản lý và thực hiện cho các cơ sở đó ký cam kết; đồng thời trong năm xây
dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra liên ngành về công tác vệ sinh ATTP.
(Đính kèm Biểu số 01)
2. Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật
2.1. Phổ biến giáo dục pháp luật, thông tin, truyền thông các quy định
pháp luật về an toàn thực phẩm và thực hành sản xuất, kinh doanh thực
phẩm an toàn
UBND xã Ninh Ích đã tổ chức họp triển khai cho các thôn thực hiện rà
soát, thống kê các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không thuộc đối tượng
phải cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm trách nhiệm quản lý của Bộ Công
thương trên địa bàn xã.
Tổ chức tuyên truyền thông qua hệ thống Đài truyền thanh xã các văn bản
quy phạm pháp luật, chỉ đạo của Chính phủ, các văn bản liên quan đến công tác
quản lý ATTP, phổ biến các mô hình sản xuất, kinh doanh, các sản phẩm, thực
phẩm an toàn.
(Đính kèm Biểu số 02)
2.2. Tổ chức ký cam kết; tiếp nhận bản cam kết; kiểm tra việc thực hiện
nội dung đã cam kết và xử lý cơ sở vi phạm cam kết
Nhờ triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của
người dân nên trên địa bàn xã việc tổ chức ký cam kết đạt 100%. Qua kiểm tra,
nhìn chung các cơ sở đều tuân thủ về an toàn thực phẩm trong việc kinh doanh,
thực hiện đúng theo nội dung đã ký cam kết.
(Đính kèm Biểu số 03, Biểu số 03A)

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Kết quả đạt được
Được sự quan tâm của Đảng ủy, UBND xã, sự phối hợp của các ban ngành,
đoàn thể nên việc triển khai thực hiện công tác về an toàn thực phẩm thuộc
phạm vi quản lý của UBND xã được tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân.
Ban Chỉ đạo vệ sinh ATTP liên ngành của xã được củng cố, kiện toàn, kịp
thời xây dựng các kế hoạch triển khai được tốt hơn.
Các cơ sở tạo điều kiện cho UBND xã hoàn thành nhiệm vụ. Trên địa bàn
xã, nhìn chung các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm không thuộc diện cấp
giấy Chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông
nghiệp Phát triển Nông thôn và Bộ Công thương đều tuân thủ các điều kiện về
vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm
an toàn.
2. Tồn tại, hạn chế
Trong năm, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trong thời điểm địa
phương vừa tạm hết dịch bệnh Covid-19, đang phục hồi kinh tế, tình hình quản
lý xã hội còn khó khăn nên trong công tác tuyên truyền, vận động, tọa đàm cho
các cơ sở còn hạn chế.
III. KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TRONG THỜI GIAN TỚI
Tiếp tục triển khai các văn bản của cấp trên về an toàn thực phẩm trong
lĩnh vực nông lâm thủy sản đến tất cả các người dân trên địa bàn xã được biết và
thực hiện.
Triển khai thống kê các cơ sở mới phát sinh trong sản xuất, kinh doanh
nông lâm thủy sản và các cơ sở kinh doanh thực phẩm thuộc diện không cấp
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn xã, tiến
hành cho các hộ dân ký cam kết sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản, kinh
doanh thực phẩm an toàn.
Tổ chức tuyên truyền, vận động các cơ sở thực hiện đúng theo bản cam kết
đã ký đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội dung đã
cam kết của các cơ sở đó.
IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: không.
Trên đây là báo cáo của UBND xã Ninh Ích, kính gửi quý phòng được biết,
xem xét và tổng hợp./.
Nơi nhận: (VBĐT)
- Phòng Kinh tế TX Ninh Hòa;
- Lưu: VT.
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