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BÁO CÁO 

Kết quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp  

và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2021  

 

Căn cứ Công văn số 8929/BNN-QLCL ngày 27/11/2019 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về việc sửa đổi biểu mẫu báo cáo chuyên để định kỳ về công 

tác quản lý chất lượng VTNN, ATTP nông lâm thủy sản, 

Thực hiện Công văn số 3603/SNN-CCQLCL ngày 12/12/2019 của Sở 

Nông nghiệp và PTNT về báo cáo định kỳ công tác quản lý chất lượng vật tư 

nông nghiệp, ATTP nông lâm thủy sản. 

Phòng Kinh tế thị xã Hòa Thành báo cáo kết quả thực hiện công tác quản 

lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 

2021 như sau: 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2021 

1. Công tác xây dựng và chỉ đạo, điều hành triển khai chính sách, 

pháp luật 

Tiếp tục phối hợp các đơn vị có liên quan và UBND các xã, phường triển 

khai tuyên truyền các văn bản pháp luật mới có liên quan đến công tác đảm bảo 

vệ sinh an toàn thực phẩm:  

+ Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; 

+ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm. 

+ Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT ban hành Quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an 

toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không 

thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  

+ Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

+ Công văn số 121/UBND-KT ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh v/v tăng cường 

công tác đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm nông sản dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 

và Lễ hội Xuân 2021; 
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+ Kế hoạch số 5095/KH-BCĐ ngày 28/12/2020 của Ban Chỉ đạo liên ngành về 

vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tết 

Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021; 

+ Kế hoạch số 4907/KH-SNN ngày 30/12/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT 

về triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ 

hội Xuân 2021; 

+ Kế hoạch số 68/KH-SCT ngày 08/01/2021 của Sở Công Thương về 

kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 

năm 2021; 

+ Kế hoạch số 09/KH-BCĐ ngày 31/12/2020 của Ban Chỉ đạo liên ngành 

vệ sinh an toàn thực phẩm thị xã Hòa Thành về triển khai công tác đảm bảo an 

toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân năm 2021. 

2. Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật 

2.1. Phổ biến giáo dục pháp luật; thông tin truyền thông về chất 

lượng VTNN, an toàn thực phẩm:  

Trong năm 2021, Phòng Kinh tế phối hợp Trung tâm Văn hóa-Thể thao và 

Truyền thanh thị xã và UBND các xã, phường thông tin trên Đài Truyền thanh 

thị xã và các xã, phường nội dung: Luật ATTP; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP; 

Nghị định 115/2018/NĐ-CP; Công văn số 2622/SNN-TTBVTV ngày 14/7/2020 

của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường ngăn ngừa dư lượng thuốc 

bảo vệ thực vật trên các loại nông sản, thực phẩm thực vật; Công văn số 

121/UBND-KT ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh và Kế hoạch kiểm tra ATTP của các 

Sở-Ngành; Công văn số 121/UBND-KT ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh và Kế 

hoạch kiểm tra ATTP của các Sở-Ngành; Kế hoạch 1041/KH-SNN ngày 02/4/2021 

của Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 

2021; Công văn số 393/QLCL-CL2 ngày 01/4/2021 về việc tăng cường các biện 

pháp kiểm tra, giám sát, phòng chống ngộ độc thực phẩm do độc tố tự nhiên; 

Công văn 502/UBND ngày 06/5/2021 của UBND thị xã V/v tăng cường quản 

lý, kiểm soát an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh đồ ăn chay được 129 

lượt tin với tổng thời lượng 01 giờ 11 phút. 

Tham mưu UBND thị xã ban hành 02 văn bản:  

+ Công văn 401/UBND ngày 12/4/2021 V/v tăng cường các biện pháp 

kiểm tra, giám sát, phòng chống ngộ độc thực phẩm do độc tố tự nhiên 

+ Công văn số 502/UBND ngày 06/5/2021 của UBND thị xã V/v tăng 

cường quản lý, kiểm soát an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh đồ ăn 

chay. 

Phòng Kinh tế ban hành Kế hoạch số 18/KH-PKT ngày 04/5/2021 về 

kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất kinh doanh sản 

phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn thị xã Hòa Thành năm 2021. 

2.2. Tổ chức sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đảm bảo chất 

lượng, ATTP; xây dựng, kết nối chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy 

sản an toàn 

Không thực hiện. 
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2.3. Giám sát chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP sản phẩm nông 

lâm thủy sản 

Chưa thực hiện. 

2.4. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm 

2.4.1. Thanh tra, kiểm tra, thẩm định, chứng nhận cơ sở SXKD nông lâm 

thủy sản thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP 

Trong năm 2021, Phòng Kinh tế cử công chức phối hợp Đoàn Kiểm tra 

Sở Nông nghiệp, Sở Công Thương và Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh ATTP thị 

xã tổ chức kiểm tra được 45 lượt cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa 

bàn thị xã, cụ thể: 

- Phối hợp BCĐ vệ sinh an toàn thực phẩm thị xã tổ chức kiểm tra vệ sinh 

an toàn thực phẩm tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân năm 2021 được 14 

cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, không phát hiện vi phạm.  

- Phối hợp Đoàn kiểm tra vệ sinh ATTP Sở Công Thương (Đoàn số 3) 

kiểm tra 17 cơ sở sản xuất thực phẩm, phát hiện 05 cơ sở vi phạm, lập biên bản 

mời về Sở Công Thương để xử lý theo quy định. 

 - Phối hợp Đoàn Kiểm tra Sở Nông nghiệp tổ chức kiểm tra được 07 cở 

sở trên địa thị xã, lấy 07 mẫu thực phẩm để xét nghiệm chỉ tiêu theo quy chuẩn 

(Thực hiện theo Quyết định số 131/QĐ-SNN ngày 05/42021 của Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và PTNT kiểm tra về an toàn thực phẩm “Tháng hành động vì an 

toàn thực phẩm” năm 2021). 

- Phối hợp Phòng Y tế thị xã và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra an 

toàn thực phẩm trên địa bàn thị xã, nhất là đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm 

chay... đã tổ chức kiểm tra được 7 cơ sở (02 cơ sở sản xuất thực phẩm chay), test 

nhanh các mẫu thực phẩm, lập biên bản 02 cơ sở chưa đảm bảo về điều kiện 

trang thiết bị, mời về UBND thị xã xử lý theo quy định. 

Về thẩm định cấp giấy chứng nhận: Tổ chức thẩm định cấp giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP lũy kế đầu năm đến nay đã cấp 12 giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP. 

Về thẩm định định kỳ theo Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT: tổ chức 

thẩm định định kỳ 45 cơ sở; tái thẩm định 02 cơ sở loại C (02 cơ sở đã ngừng 

hoạt động: HKD Trần Văn Lạc-SX tàu hủ; HKD Phùng Thị Nga-SX tàu hủ) 

(Biểu số 9 kèm theo) 

2.4.2. Thanh tra, kiểm tra, thẩm định, chứng nhận cơ sở SXKD nông lâm 

thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP 

Trong năm 2021, UBND xã Trường Tây, xã Long Thành Nam thực hiện 

kiểm tra cam kết thực hiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn đối với 262 

cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP trên địa bàn 

quản lý. 

(Biểu số 10 kèm theo) 

 



4 

 

2.4.3. Kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về vật tư nông nghiệp 

Trong năm, phối hợp Đội Quản lý thị trường số 3 và Trạm Trồng trọt-

BVTV tổ chức kiểm tra chuyên đề về chất lượng phân bón đối với 03 cơ sở kinh 

doanh phân bón trên địa bàn thị xã, lấy 6 mẫu phân bón để kiểm tra phân tích 

chất lượng sản phẩm. Kết quả: 01 cơ sở vi phạm về Nhãn hàng hóa (Công ty 

TNHH Lộc Hà-Kp4, phường Long Hoa), xử phạt vi phạm hành chính số tiền 2,5 

triệu đồng; 01 cơ sở vi phạm kinh doanh phân bón kém chất lượng (Đại lý phân 

bón Bình Phước, kp Long Thời, phường Long Thành Bắc) lập hồ sơ vi phạm, 

trình UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính số tiền 84 triệu đồng); 01 cơ sở vi 

phạm kinh doanh phân bón giả (HKD Tám Lan - kp Long Thới, phường Long 

Thành Trung), lập biên bản chuyển hồ sơ sang Công an thị xã truy tố hình sự 

theo quy định. 

2.4.4. Xử lý vi phạm bơm nước, tiêm thuốc an thần  vào gia súc, gia cầm 

Chưa thực hiện. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được: 

Trong năm 2021, Phòng Kinh tế thị xã Hòa Thành đã phối hợp tốt với các 

Sở, Ngành tỉnh, Ban Chỉ đạo VSATTP thị xã và cơ quan, đơn vị liên tổ chức 

kiểm tra an toàn đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thị xã, nhất là đối với 

các cơ sở sản xuất thực phẩm chay... đã tổ chức kiểm tra được 7 cơ sở (02 cơ sở 

sản xuất thực phẩm chay), test nhanh các mẫu thực phẩm, lập biên bản 02 cơ sở 

chưa đảm bảo về điều kiện trang thiết bị, mời về UBND thị xã xử lý theo quy 

định. 

Ban hành Kế hoạch số 18/KH-PKT ngày 04/5/2021 về kiểm tra điều kiện 

đảm bảo an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm nông lâm 

thủy sản trên địa bàn thị xã Hòa Thành năm 2021. Tổ chức thẩm định, đánh giá 

xếp loại được 45 cơ sở. 

2. Tồn tại, hạn chế.  

Thực tế, trên địa bàn thị xã vẫn còn một vài cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông lâm thủy hoạt động nhưng không có  giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm. 

Việc tổ chức Kiểm tra, phân loại cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông 

lâm thủy sản, xử lý cơ sở loại C theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 

25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT chưa được thường xuyên, chất lượng 

hiệu quả chưa cao. 

3. Nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế: 

UBND thị xã giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng vệ sinh an 

toàn thực phẩm lĩnh vực ngành Nông nghiệp-PTNT và lĩnh vực ngành Công 

Thương cho Phòng Kinh tế thị xã thực hiện. Tuy nhiên, do đặc điểm Phòng 

Kinh tế thị xã thực hiện nhiều nhiệm vụ lĩnh ngành Nông nghiệp và PTNT, 

ngành Công Thương và Khoa học-Công nghệ; công chức chuyên ngành quản lý 

chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ nên chưa sắp 
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xếp, bố trí thời gian tổ chức rà soát kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh 

doanh thực phẩm, thẩm định xếp loại cơ sở định kỳ theo quy định. 

III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2022 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành triển khai chính sách, pháp luật  

Tiếp tục phối hợp các đơn vị có liên quan và UBND các xã, phường triển 

khai tuyên tuyền các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác đảm bảo vệ 

sinh an toàn thực phẩm. 

 2. Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật 

2.1 Thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản: Phối 

hợp Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thanh thị xã tăng cường thời lượng 

tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản. 

2.2 Hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm:  

Tiếp tục tổ chức kiểm tra, thẩm định đánh giá, xếp loại cơ sở theo Thông 

tư 38/2018/TT-BNNPTNT về kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm các 

cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn thị xã Hòa 

Thành năm 2022. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: Không 

Trên đây là báo cáo công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy 

sản năm 2021 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Phòng Kinh tế thị xã 

Hòa Thành./. 
 
Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Thanh tra Sở NN&PTNT; 

- Phòng Y tế; 

- Lưu PKT. 

TRƯỞNG PHÒNG 
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