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BÁO CÁO 

Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2017 và sơ kết 01 năm thực hiện 
Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 09/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng 

cường công tác đảm bảo ATTP và phòng, chống ngộ độc thực phẩm 
giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

 Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc tăng cường trách nhiệm quản lý về an toàn thực phẩm (Gọi tắt là Chỉ thị 
số 13/CT-TTg); Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 09/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy “Về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng, chống ngộ 
độc thực phẩm” giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Gọi tắt là Chỉ 
thị số 05-CT/TU). Ban Chỉ đạo Liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm (BCĐ 
liên ngành VSATTP) tỉnh Lạng Sơn báo cáo công tác đảm bảo an toàn thực 
phẩm năm 2017 và sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 
09/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như sau: 

  I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Lạng Sơn là một tỉnh miền núi biên giới, thuộc khu vực Đông bắc Việt 
Nam: Diện tích 8.305 Km2, có đường biên giới với Trung Quốc dài 231 km. Có 
2 cửa  khẩu  Quốc tế; có 02 của khẩu quốc gia và 07 chợ biên giới với Trung 
Quốc.  Vị trí này đưa đến sự thuận lợi to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội cho 
Lạng Sơn. Mặt khác, đây cũng là nơi có các hoạt động nhập lậu các loại hàng 
hoá, đặc biệt là các mặt hàng thực phẩm vào nội địa; thực phẩm nhập lậu theo 
các tuyến biên giới rất đa dạng, từ gia súc, gia cầm, thuỷ hải sản cho đến các loại 
hoa quả tươi, phụ gia thực phẩm, thực phẩm đóng hộp, bánh kẹo, rượu bia, nước 
ngọt, gia vị…Trong thời gian vừa qua, những mặt hàng thực phẩm nhập lậu khi 
bị phát hiện, bắt giữ hầu hết đều là hàng giả, hàng kém chất lượng, quá hạn sử 
dụng, vi phạm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Việc phát hiện đấu 
tranh, bắt giữ tư thương, đầu nậu tổ chức mua bán, vận chuyển, nhập lậu động 
vật, sản phẩm động vật và thực phẩm nhập lậu qua biên giới gặp nhiều khó 
khăn. Do đối tượng hoạt động tương đối đa dạng, nhiều thành phần, lứa tổi được 
cấu kết với các chủ đầu nậu ở các tỉnh trong nội địa tạo thành các đường dây, ổ 
nhóm để hoạt động.  

Toàn tỉnh có 7.324 cơ sở thực phẩm (trong đó có 754 cơ sở sản xuất, chế 
biến; 3.724 cơ sở kinh doanh thực phẩm; 2.963 cơ sở  dịch vụ ăn uống). Hoạt 
động kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tương đối sôi động, trong đó nhóm mặt 
hàng thịt, rau có nguồn gốc chủ yếu được sản xuất tại chỗ trên địa bàn tỉnh, 
ngoài ra một số ít được vận chuyển từ các tỉnh lân cận đến tiêu thụ. Hoạt động  
sản xuất, sơ chế, chế biến thực phẩm diễn ra trong cộng đồng dân cư, trên địa 
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bàn chưa có điểm giết mổ tập trung. Đối với nhóm mặt hàng thực phẩm công 
nghệ trên thị trường chủ yếu là hàng hóa sản xuất trong nước, cơ bản chấp hành 
đúng quy định về nhãn hàng hóa, hạn sử dụng, chế độ bảo quản. Việc kết nối 
sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn với người tiêu dùng đã được quan tâm, 
các địa phương có các sản phẩm đặc sản, có quy trình sản xuất an toàn, rõ nguồn 
gốc đã được giới thiệu lên sàn giao dịch Hà Nội, có mặt tại các siêu thị ở tỉnh 
bạn.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Việc ban hành kế hoạch, chương trình bảo đảm an toàn thực phẩm 
về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU trên địa bàn tỉnh 

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng 
Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; 
Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 09/6/2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường 
công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng, chống ngộ độc thực phẩm trên 
địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 33-KH/TU ngày 04/4/2017 của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc thực hiện Kết luận số 11-KL/TW, ngày 
19/01/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW của Ban Bí 
thư khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn vệ sinh 
thực phẩm trong tình hình mới;  

Trên  cơ sở các kế hoạch về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa 
bàn tỉnh và các Văn bản chỉ đạo về đảm bảo an toàn thực phẩm của Chính phủ, 
các Bộ, ngành Trung ương...,Ban Chỉ đạo về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh và 
các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố đã ban hành các văn 
bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Theo đó, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết 
liệt các nhiệm vụ, giải pháp quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm được chỉ đạo 
tại Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ 
thị số 05-CT/TU ngày 09/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường 
công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng, chống ngộ độc thực phẩm giai 
đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 04/5/2017 
của UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch số 33-KH/TU ngày 04/4/2017 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 11-KL/TW, ngày 19/01/2017 của Ban 
Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI 
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm 
trong tình hình mới. trong phạm vi phân công, phân cấp phụ trách1. (chi tiết tại 
phụ lục 1) 

                                         
1 Sở Y tế đã ban hành kế hoạch số 64/KH-SYT ( Kế hoạch thực hiện kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 

09/9/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 09/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng, chống ngộ độc thực phẩm giai đoạn 2016-2020 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn); Kế hoạch số 58/KH-SYT ngày 04/8/2017 về thực hiện Kế hoạch số 33-KH/TU 
ngày 04/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc thực hiện Kết luận số 11-KL/TW, ngày 
19/01/2017 của Ban Bí thư;  

Sở Ngông nghiệp & Phát triển nông thôn đã ban hành Kế hoạch số 40/KH-SNN (Kế hoạch thực hiện 
Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 09/6/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy,  Kế hoạch số 97/KH-UBND của UBND tỉnh, về 
tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng, chống ngộ độc thực phẩm giai đoạn 2016-2020 trên 
địa bàn tỉnh). 
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2. Công tác tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật, văn bản chỉ 
đạo liên quan đến công tác bảo đảm ATTP 

BCĐ liên ngành VSATTP tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan truyền thông của 
tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước về ATTP của tỉnh đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TU và các văn 
bản pháp luật, văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác bảo đảm ATTP, dành thời 
lượng phát sóng phù hợp đến các đối tượng người sản xuất, chế biến, kinh doanh 
thực phẩm và người tiêu dùng với các nội dung đảm bảo vệ sinh ATTP. Cung 
cấp thông tin ATTP giúp người dân nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi có lợi 
cho sức khỏe để người dân và cộng đồng chủ động phòng, chống ngộ độc thực 
phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm. Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng 
và hiệu quả công tác truyền thông, đặc biệt là cung cấp thông tin về cơ sở chấp 
hành tốt các quy định về ATTP, cơ sở bán sản phẩm thực phẩm an toàn để 
người dân biết và lựa chọn. Công bố công khai cá nhân, tổ chức vi phạm về 
ATTP trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.  

Đặc biệt quan tâm các hoạt động tuyên truyền, quảng bá giới thiệu sản 
phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, nhất là sản phẩm Na Chi Lăng (xây dựng 
bộ tư liệu truyền thông để quảng bá đưa hình ảnh của sản phẩm Na Chi Lăng, 
tỉnh Lạng Sơn đến người tiêu dùng trong nước và quốc tế; tổ chức điểm kết 
nối, giới thiệu sản phẩm Na Chi Lăng tại Hà Nội; tuyên truyền quảng bá trên 
Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các phương 
tiện thông tin đại chúng khác...); Chú trọng việc phát hiện và nhân rộng những 
mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn… 

Ủy ban MTTQVN tỉnh, các tổ chức thành viên của MTTQVN tỉnh đã 
phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị tập huấn,  tuyên truyền, 
vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với 
thực hiện Tiêu chí môi trường và ATTP trong Chương trình mục tiêu Quốc gia 
xây dựng nông thôn mới; vận động hộ gia đình đăng ký xây dựng Gia đình văn 
hóa, khu dân cư đăng ký khu dân cư văn hóa gắn với cam kết không để xảy ra 
ngộ độc thực phẩm... 

Theo đánh giá, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã bám sát chỉ thị, 
chương trình, kế hoạch, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, 
Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phản ánh về 
công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. Các hoạt động tuyên truyền đã góp phần 
nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội với vệ sinh an toàn thực phẩm, 

                                                                                                                               
Sở Công thương: đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-SCT ngày 10/02/2017 của Sở Công Thương về thực 

hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 09/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 
09/9/2016 của UBND tỉnh về tăng cường công tác đảm bảo ATTP và phòng, chống ngộ độc thực phẩm giai đoạn 
2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh;...; 

Sở TTTT ban hành Kế hoạch số 661/STTTT-BCXB ngày 23/9/2016 về thực hiện Kế hoạch số 97/KH-
UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý về ATTP và Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 09/6/2016 của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo đảm ATTP và phòng, chống ngộ độc thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; ... 
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bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng. (Chi tiết tại phụ lục 2 kèm 
theo).  

3.Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước 

- Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP các cấp được kiện toàn, Chủ 
tịch UBND các cấp làm Trưởng Ban Chỉ đạo. 

 - Các Sở ( Y tế, Công Thương, Nông Nghiệp) theo chức năng, nhiệm vụ 
và thẩm quyền quy định tiếp tục thực hiện các quy định phân cấp quản lý nhà 
nước về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý2. Đồng thời 
đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính về ATTP theo lĩnh vực được phân công, 
phân cấp quản lý; tăng cường phối hợp, phân công trách nhiệm, phân cấp quản 
lý giữa các cấp, các ngành trong công tác quản lý ATTP tránh sự chồng chéo 
trong quản lý. Đặc biệt, để khắc phục những tồn tại, vướng mắc trong quản lý 
nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở Y tế, Công 
Thương, Nông nghiệp xây dựng quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về 
ATTP, đến nay QCPH đã hoàn thiện và thống nhất ban hành. 

- Công tác thanh tra, kiểm tra về ATTP có sự phối hợp chặt chẽ giữa các 
ngành liên quan và MTTQ các cấp đã mang lại hiệu quả tích cực, giúp ngăn 
chặn, xử lý nhiều vụ vi phạm về ATTP góp phần làm cho thị trường thực phẩm 
an toàn hơn. 

4. Công tác quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về ATTP 

4.1. Công tác quản lý ATTP trong sản xuất, chế biến, kinh doanh 
thực phẩm 

BCĐ liên ngành VSATTP tỉnh chỉ đạo ngành Y tế, Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Công Thương thực hiện việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp 
giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; ngành Y tế tiếp nhận, 
thẩm định hồ sơ cấp giấy tiếp nhận công bố hợp quy, giấy xác nhận phù hợp quy 
định ATTP; giấy xác nhận đăng ký nội dung quảng cáo thực phẩm đảm bảo 
đúng yêu cầu theo quy định của pháp luật. 

Việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP năm 2017 toàn tỉnh 
đã cấp cho 189 cơ sở thực phẩm, trong đó (các cơ sở ngành y tế quản lý là 97 cơ 
sở, các cơ sở ngành công thương quản lý 55 cơ sở, các cơ sở ngành nông nghiệp 
quản lý 37 cơ sở. Luỹ kế đến tháng 11 năm 2017 toàn tỉnh đã cấp cho 597 cơ sở 
thực phẩm, trong đó các cơ sở ngành y tế quản lý là 379 cơ sở, các cơ sở ngành 
công thương quản lý 181 cơ sở, các cơ sở ngành nông nghiệp quản lý 37 cơ sở.  

                                         
2 - Sở Y tế tiếp tục thực hiện Quyết định số 2557/QĐ-SYT ngày 19/5/2017 về việc Quy định phân cấp quản lý 
Nhà nước và tham gia quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Y tế 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 
- Sở Công thương tiếp tục thực hiện  Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với cơ sở 
sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ; buôn bán hàng rong; kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn không yêu cầu 
điều kiện bảo quản đặc biệt theo quy định thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn theo Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn.  
- Sở Nông tiếp tục thực hiện phân công, phân cấp các cơ quan chịu trách nhiệm kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn theo Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 28/8/2015 của UBND  tỉnh Lạng Sơn. 
….. 
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Việc quản lý ATTP đối với cơ sở không thuộc diện phải cấp Giấy chứng 
nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: các ngành Y tế, Công thương và Nông nhiệp và 
Phát triển nông thôn đã tuyên truyền, vận động các cơ sở thực hiện việc cam kết 
sản xuất, kinh doanh thực phẩm đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm.  

Việc cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và giấy xác nhận phù hợp 
quy định ATTP: năm 2017 ngành y tế đã cấp được 62 giấy tiếp nhận bản công 
bố hợp quy và giấy xác nhận phù hợp quy định ATTP cho 62 sản phẩm thực 
phẩm, trong đó (Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm: 
21, Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy: 41). Luỹ kế đến tháng 11 năm 2017 
toàn tỉnh đã cấp được 402 giấy tiếp nhận công bố hợp quy và giấy xác nhận phù 
hợp quy định ATTP. 01 giấy xác nhận đăng ký nội dung quảng cáo thực phẩm 
cho 01 cơ sở. 

4.2. Công tác quản lý thực phẩm xuất, nhập khẩu 

a) Đối với xuất khẩu:  

Các loại thực phẩm xuất khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn sang 
Trung Quốc chủ yếu là các loại: Hải sản tươi, hải sản khô, lợn thịt, nông sản 
các loại (quả tươi, quả khô, ngũ cốc, bột sắn nguyên liệu...). 

 Việc quản lý ATTP sản phẩm nông lâm thủy sản được thực hiện theo 
thỏa thuận song phương của cơ quan có thẩm quyền hai nước, theo yêu cầu của 
nước nhập khẩu hoặc theo quy định quản lý của Việt Nam trong từng thời kỳ 
(hay còn gọi là kiểm tra bắt buộc). Các trường hợp còn lại, phần lớn nội dung 
chất lượng ATTP được thực hiện theo cam kết nêu tại hợp đồng thương mại 
giữa bên mua và bên bán, thường có kết quả giám định của bên thứ 3.  

b) Đối với nhập khẩu, nhập lậu:  

Thực phẩm nhập khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn chủ yếu là 
nông sản như: Các loại quả tươi, nấm tươi, bột mỳ, tỏi củ khô, chè ướp, cà rốt 
củ tươi, đỗ tương, đỗ xanh, gừng củ tươi, hành tây củ... đều được quan tâm 
kiểm tra, giám sát. Kết quả xét nghiệm ngẫu nhiên trên 310 mẫu nông sản chưa 
phát hiện mẫu nào có chứa các hóa chất độc hại (như Cacbamate, phosphat, 
hydrosulfit). Công tác quản lý các sản phẩm thực phẩm nhập khẩu được thực 
hiện đúng  quy định của pháp luật về ATTP.  

Tuy nhiên, bên cạnh các hoạt động xuất nhập khẩu được quản lý kiểm tra 
chính thức (chính ngạch), vẫn còn một lượng không nhỏ sản phẩm nông lâm 
thủy sản xuất nhập khẩu theo diện hàng hóa trao đổi cư dân biên giới (tiểu 
ngạch), thậm chí nhập khẩu lậu qua các đường mòn, lối mở biên giới không 
được kiểm tra chất lượng ATTP, có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người 
tiêu dùng. 

Tình hình nhập lậu thực phẩm lén lút diễn ra nhỏ lẻ tại các đường mòn 
qua biên giới thuộc địa bàn các xã Tân Mỹ, Tân Thanh huyện Văn Lãng, thị trấn 
Đồng Đăng, xã Bảo Lâm huyện Cao Lộc, các xã Yên Khoái, Tú Mịch huyện 
Lộc Bình; hàng hóa nhập lậu chủ yếu là sản phẩm gia súc, một số thực phẩm 
công nghệ sử dụng vì mục đích làm gia vị (xì dầu, dầu hào, nước tương,…) thủ 
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đoạn hoạt động chủ yếu của các đối tượng buôn lậu là theo dõi chặt chẽ các lực 
lượng chức năng, lợi dụng giờ giao ca, giờ nghỉ và đêm tối để vận chuyển hàng 
nhậu lậu qua địa bàn, trà trộn với các hàng hóa khác để vận chuyển theo các 
tuyến quốc lộ về các tỉnh phía sau. 

Việc phát hiện bắt giữ tư thương, đầu nậu tổ chức mua bán, vận chuyển, 
nhập lậu động vật, sản phẩm động vật và thực phẩm nhập lậu qua biên giới gặp 
nhiều khó khăn. Song với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh và sự phối hợp 
chặt chẽ của các lực lượng chức năng trong việc kiểm soát ngăn chặn, bắt giữ và 
tiêu huỷ động vật, sản phẩm động vật và thực phẩm nhập lậu không rõ nguồn 
gốc, không đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y đã đạt được kết quả quan trọng.  

Kết quả:  

 + Năm 2016: Kiểm tra được 901 vụ việc, phát hiện và xử lý vi phạm 521 
vụ, số tiền phạt vi phạm hành chính là 1.349.100.000 đồng; 

+ Năm 2017 (số liệu 9 tháng của BCĐ 389): các lực lượng đã kiểm tra, xử 
lý 3.622 vụ; xử phạt vi phạm hành chính 2.655 vụ; tiền phạt vi phạm hành chính 
16.733,5 triệụ đồng; trị giá hàng hóa vi phạm 71.179, 0 triệu đồng. Trong đó các 
hàng hóa vi phạm về ATTP như sau: gia cầm giống (257.719 con); gia cầm thịt 
(13.248 kg); sản phẩm gia súc, gia cầm (14.538 kg); thực phẩm nhập lậu không 
rõ nguồn gốc xuất xứ (99.938 đơn vị sản phẩm); thuốc bắc, sản phẩm thuốc bắc 
(27.164 kg); thuốc BVTV (23.507 đơn vị sản phẩm).  

Trong đó, có những vụ điển hình do lực lượng Cảnh sát môi trường Công 
an tỉnh phát hiện, bắt giữ  và tiêu hủy như: phát hiện 01 container, bên trong có 
11.350 kg sản phẩm lợn đã giết mổ, bốc mùi hôi thối; 10.500 con gia cầm giống 
không rõ nguồn gốc..., đã phối hợp với các lực lượng chức năng tịch thu, tiêu 
hủy theo quy định. Hiện nay, lực lượng Cảnh sát môi trường Công an an tỉnh 
đang quản lý và khai thác sử dụng 04 hồ sơ liên quan đến an toàn thực phẩm; bố 
trí cộng tác viên bí mật phục vụ công tác phòng ngừa, phát hiện vi phạm pháp 
luật về an toàn thực phẩm. 

5. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát 

a) Công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành: 

Các cấp đều tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành vào các dịp cao điểm 
như: Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân năm 2017, “Tháng hành động vì ATTP” 
năm 2017 và Tết Trung thu năm 2017. Bên cạnh đó cũng đã thành lập các đoàn 
thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tiến hành kiểm tra tại các cơ sở thuộc phạm vi 
quản lý. 

Công tác thanh tra, kiểm tra có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành liên 
quan và UBMTTQ các cấp đã mang lại hiệu quả tích cực, giúp ngăn chặn, xử lý 
nhiều vụ vi phạm về ATTP góp phần làm cho thị trường thực phẩm an toàn hơn. 
Trong năm 2017, trên địa bàn toàn tỉnh đã tiến hành thanh tra, kiểm tra liên 
ngành VSATTP. Kết quả:  

- Tổng số cơ sở được thanh kiểm tra: 6.167/7.324 cơ sở. 
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- Tổng số cơ sở vi phạm : 1.037 cơ sở. Trong đó: (Tổng số cơ sở vi phạm 
bị xử lý là 483 cơ sở; Số cơ sở có vi phạm phải nhắc nhở là 554 cơ sở);  

- Trong tổng số 483 cơ sở vi phạm bị xử lý, có 380 cơ sở bị phạt tiền; 04 
cơ sở bị cảnh cáo; 99 cơ sở bị xử lý với các hình thức; tiêu hủy sản phẩm tại 
chỗ, khắc phục nhãn mác, cải tạo điều kiện, đình chỉ hoạt động...);  

- Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính: 327.050.000, đồng  

(Chi tiết tại phụ lục 3 kèm theo). 

b) Công tác thanh, kiểm tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất và kiểm tra, 
giám sát định kỳ: 

 Ngoài đợt thanh tra liên ngành do BCĐ liên ngành VSATTP tỉnh thành 
lập, các cơ quan, đơn vị thuộc các Sở, Ban, ngành thành viên BCĐ liên ngành 
VSATTP tỉnh đã thành lập các Đoàn thanh, kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra đột 
xuất và giám sát về an toàn thực phẩm. (Chi tiết tại phụ lục 4 kèm theo). 

 c) Công tác kiểm soát các nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm: 

Song song với việc hướng dẫn, tuyên truyền giáo dục cho các tổ chức, cá 
nhân sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm, đặc biệt là thức ăn đường phố, 
ngành Y tế đã tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch giám sát mối nguy ô nhiễm 
thực phẩm hàng năm, lấy mẫu kiểm nghiệm đánh giá tình hình ô nhiễm thực 
phẩm, kịp thời cảnh báo cho người tiêu dùng. Các mẫu thực phẩm được lấy mẫu 
giám sát chủ yếu là nhóm thực phẩm chín ăn ngay, thức ăn đường phố; phương 
pháp giám sát sử dụng trang thiết bị, test nhanh để phát hiện ô nhiễm vi sinh, 
hoá học trong thực phẩm. Hơn nữa, ngành Y tế đã thiết lập được hệ thống cảnh 
báo và đánh giá nguy cơ chủ động thông qua hoạt động giám sát chủ động ngộ 
độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm gắn với hoạt động giám sát 
bệnh truyền nhiễm của hệ thống y tế dự phòng trên địa bàn toàn tỉnh. 

Ngành nông nghiệp, Công thương thường xuyên duy trì việc lấy mẫu 
giám sát làm cơ sở đánh giá nguy cơ, xác định sản phẩm nguy cơ cao, công 
đoạn nguy cơ cao và tổ chức thanh tra, kiểm tra, điều tra nguyên nhân, kịp thời 
cung cấp thông tin đầy đủ cho cơ sở cũng như người tiêu dùng trong phân biệt 
và lựa chọn sản phẩm an toàn. 

d) Kiểm nghiệm thực phẩm: 

Việc kiểm nghiệm ATTP thường xuyên được tiến hành qua các đợt thanh 
tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất giám sát chủ động.  

 - Đối với lĩnh vực ngành Y tế quản lý, năm 2017 đã tiến hành kiểm 
nghiệm 383 mẫu thực phẩm, kết quả kiểm nghiệm 363 mẫu đạt (tỷ lệ mẫu đạt 
chiếm 94,7 %); 20 mẫu không đạt (tỷ lệ mẫu không đạt chiếm 5,3 %). Ngoài các 
mẫu kiểm nghiệm theo năng lực kiểm nghiểm của ngành trong quá trình công bố 
tiêu chuẩn chất lượng và trong quá trình thanh tra, đã tiếp nhận 692 mẫu để gửi 
Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia để kiểm nghiệm. Kết 
quả mẫu kiểm nghiệm không đạt đều có thông báo phản hồi đối với cơ sở và cho 
cơ quan quản lý. 
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- Đối với lĩnh vực do ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý 
đã thực hiện kiểm tra, giám sát xác nhận sản phẩm an toàn “Sản phẩm chuỗi 
cung ứng thực phẩm an toàn”, đồng thời lấy mẫu gửi các phòng kiểm nghiệm 
được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định. Các kết quả kiểm tra, 
phân tích đã có thông báo phản hồi hệ thống phân phối, cơ quan quản lý và cơ 
sở nhằm cảnh báo và đề xuất biện pháp phòng tránh, hạn chế các yếu tố nguy 
cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. 

- Đối với thực phẩm thuộc lĩnh vực ngành công thương quản lý, lực lượng 
quản lý thị trường đã tiến hành lấy mẫu thực phẩm tại các cơ sở sản xuất thực 
phẩm để kiểm tra nhanh các chỉ tiêu hóa sinh trong thực phẩm nhằm đánh giá 
chất lượng đảm bảo ATTP phục vụ công tác cảnh báo sớm, công tác quản lý địa 
bàn, chỉ đạo kiểm tra và xử lý vi phạm. 

 ( Phụ lục 4 kèm theo - Công tác thanh, kiểm tra chuyên ngành ) 

 6. Công tác phát triển sản xuất kinh doanh, quản lý ATTP tiên tiến 
xây dựng thương hiệu, quảng bá các sản phẩm thế mạnh của tỉnh 

Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hiện có hơn 6.000 ha rau an toàn, với sản 
lượng trên 70 nghìn tấn/năm. Trong đó vùng rau xanh trọng điểm đã được xác 
định trong quy hoạch phát triển vùng cây nguyên liệu của tỉnh là 6 xã, phường 
của thành phố; 17 xã, thị trấn của huyện Lộc Bình và 16 xã, thị trấn của huyện 
Cao Lộc. Hiện nay, nhiều địa phương trong tỉnh cũng đã mở rộng mô hình trồng 
rau an toàn (RAT) theo hướng VietGAP, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh 
đó, toàn tỉnh có khoảng 1500ha diện tích trồng Na tại huyện Chi Lăng, sản 
lượng na thu hoạch là 15.000 tấn/vụ/năm; 20 ha Hồng tại huyện Cao Lộc được 
chứng nhận VietGAP và đang duy trì tốt; 7,5 ha chè tại huyện Đình Lập được 
chứng nhận VietGAP trong sản xuất chè búp tươi và chứng nhận HACCP trong 
chế biến chè.  

Diện tích đang triển khai thực hiện theo tiêu chuẩn VietGAP là 48, 5 ha 
Na tại xã Quang Lang, huyện Chi Lăng; 50 ha Quýt tại huyện Tràng Định; 50 ha 
Hồng Vành khuyên tại huyện Văn Lãng; 17 ha Quýt tại xã Chiến Thắng, huyện 
Bắc Sơn. 05 ha Na triển khai thực hiện theo tiêu chuẩn GlobalGAP tại huyện 
Chi Lăng. 

Hiện nay, nhiều sản phẩm đặc sản của tỉnh Lạng Sơn đã và đang có chỗ 
đứng trên thị trường cả nước nói chung và thị trường Hà Nội nói riêng như chè 
Ô Long, hoa hồi, tinh dầu hồi, rượu Mẫu Sơn, măng ớt, các loại quả như quýt 
Bắc Sơn, hồng Bảo Lâm, hồng Vành Khuyên, na Chi Lăng, trám đen,... Đặc 
biệt, sản phẩm na Chi Lăng đã được chứng nhận bảo hộ của Cục Sở Hữu trí tuệ 
và được tổ chức kỷ lục Việt Nam công nhận vào Top 50 đặc sản trái cây nổi 
tiếng Việt Nam theo Bộ tiêu chí công bố giá trị đặc sản Việt Nam, vào tháng 
8/2017 tỉnh đã tổ chức Ngày Hội Na Chi Lăng cấp tỉnh lần thứ nhất. Sau sự  
kiện này, tỉnh đã liên tục tổ chức các sự kiện kết nối thương mại giữa các doanh 
nghiệp Việt Nam và Trung Quốc tại Lạng Sơn và đã tổ chức các điểm kết nối 
cung ứng sản phẩm na sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap tại Hà Nội ở 03 địa 
điểm: 498 Hoàng Quốc Việt, Royal City và 35 Tạ Quang Bửu.    
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 UBND tỉnh chỉ đạo duy trì, nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp 
đảm bảo tiêu chuẩn ATTP, ứng dụng chế phẩm sinh học, sản xuất nông nghiệp 
hữu cơ, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến; xây dựng điểm trưng bày, quảng 
bá và bán rau an toàn của tỉnh (gọi tắt là RAT) gồm một khu tập trung gồm có 
10 ki ốt với tổng diện tích khoảng 120 m2 tại khu vực bãi đỗ xe, chợ Bờ Sông, 
đường Nguyễn Tri Phương, thành phố Lạng Sơn. Điểm trưng bày và bán RAT 
đã được khai trương và đi vào hoạt động kể từ 06/6/2017. 

7. Công tác phòng chống ngộ độc và các bệnh truyền qua thực phẩm  

Công tác phòng chống NĐTP trong năm 2017 tập trung vào thông tin, 
truyền thông để thay đổi hành vi phòng chống NĐTP cho các đối tượng nguy 
cơ; giám sát phát hiện, cảnh báo sớm nguy cơ, cảnh báo phòng chống NĐTP cho 
cộng đồng; đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đơn vị, địa 
phương về công tác phòng chống NĐTP, bệnh truyền qua thực phẩm... Do đó tình 
hình NĐTP trong thời gian qua đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên năm 2017 
trên địa bàn huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn đã xảy ra 01 vụ ngộ độc thực phẩm 
(ăn nấm độc) với 03 người mắc, 01 trường hợp tử vong. 

 8. Công tác giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các 
tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể các cấp và các tổ chức Hội nghề nghiệp 
đối với công tác bảo đảm ATTP 

- Căn cứ các Kế hoạch thực hiện giám sát chuyên đề của các cơ quan 
Trung ương thực hiện giám sát về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại tỉnh 
Lạng Sơn, BCĐ liên ngành VSATTP tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh xây 
dựng báo cáo, chuẩn bị Chương trình và cùng làm việc với các Đoàn Giám sát 
của Trung ương, cụ thể: Đoàn Giám sát của Quốc hội thực hiện giám sát chuyên 
đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-
2016";  Đoàn giám sát của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam thực hiện 
việc giám sát về vận động và giám sát an toàn thực phẩm năm 2017; Đoàn giám 
sát của Trung ương Hội LHPN Việt Nam thực hiện việc giám sát công tác đảm 
bảo an toàn thực phẩm năm 2017. Kết quả giám sát, được đánh giá cao trong 
công tác chuẩn bị, đáp ứng các nội dung yêu cầu của Đoàn Giám sát; công tác 
đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh, cơ bản đáp ứng mục đích, yêu cầu và những 
nội dung nhiệm vụ của Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng 
Chính phủ và Chương trình phối hợp số 90/CTrPH/CP-ĐCTUBTWMTTQVN 
ngày 30/3/2016 giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ 
Việt Nam về vận động và giám sát bảo đảm ATTP giai đoạn 2016 – 2020. 

- Tại tỉnh, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã 
hội và các tổ chức đoàn thể  tỉnh đề ra chương trình giám sát phù hợp với chức 
năng nhiệm vụ của các cơ quan có liên quan, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả 
hệ thống chính trị và toàn xã hội để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TU 
trên địa bàn tỉnh: 

+ UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn giám sát công tác đảm bảo an toàn 
thực phẩm năm 2017 trên địa bàn huyện Cao Lộc. 
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+ Ban Văn hoá-Xã hội, Hội Đồng nhân dân tỉnh thực hiện việc khảo sát 
công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2017 trên địa bàn tỉnh; 

+ HĐND huyện Tràng Định thực hiện việc giám sát công tác đảm bảo an 
toàn thực phẩm năm 2017 được 02 cuộc tại 04 xã. 

Thực hiện Chương trình phối hợp số 07-CTPH/HND-MTTQ-
SNN&PTNT-SCT, ngày 23/12/2014 giữa Hội Nông dân tỉnh, UBMTTQ Việt 
Nam tỉnh Lạng Sơn, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công thương. 
Năm 2017 Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lạng 
Sơn, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công thương tổ chức thành 
lập Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý sản xuất, kinh 
doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp trên địa bàn xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, 
và xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn. Hội Nông dân các huyện phối hợp với phòng 
Nông nghiệp, Đội Quản lý thị trường kiểm tra, giám sát được 26 cơ sở kinh 
doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp tại 08 xã của các huyện: Đình Lập, Văn 
Lãng, Bình Gia và Hữu Lũng. 

Qua giám sát công tác đảm bảo an toàn thực phẩm cho thấy các cấp ủy 
đảng chính quyền địa phương đã có sự chủ động chỉ đạo, triển khai các hoạt 
động đảm bảo công tác ATTP có hiệu quả theo phân cấp quản lý, theo tinh thần 
của Chỉ thị 05-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

9. Đảm bảo kinh phí cho công tác ATTP 

a) Ngân sách Trung ương 

- Năm 2016, ngân sách Trung ương cấp kinh phí dự án ATTP thuộc 
Chương trình mục tiêu y tế - Dân số để thực hiện quản lý an toàn vệ sinh thực 
phẩm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là: 475.000.000 đồng (Trong đó ngành Y tế: 
365.000.000 đồng; ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 110.000.000 
đồng; riêng đố với ngành Công Thương ngân sách Trung ương không phân bổ 
về địa phương). 

- Năm 2017, đến thời điểm hiện tại, kinh phí dự án ATTP thuộc Chương 
trình mục tiêu y tế-Dân số năm 2017 chưa phân bổ về địa phương. Vì vậy việc 
quản lý về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, 
nhiều hoạt động mới chỉ triển khai được một phần hoặc chưa triển khai được 
(như kiểm nghiệm giám sát mối nguy, thông tin tuyên truyền, xây dựng mô 
hình điểm...).  

 b) Ngân sách địa phương 

- Về kinh phí bố trí cho công tác quản lý, bảo đảm an toàn vệ sinh thực 
phẩm: 

+ Đối với các đơn vị dự toán ngân sách tỉnh: Sở Tài chính đã tham mưu 
cho Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo nguồn kinh phí, ưu tiên bố trí đủ kinh phí 
cho công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm trong dự toán NSNN năm 
2017, số kinh phí bố trí trong dự toán năm 2017 cao hơn so năm 2016, cụ thể: 
Năm 2016: 4.085,9 triệu đồng; Năm 2017: 4.914,9 triệu đồng (Chi tiết theo biểu 
đính kèm).  
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+ Đối với các huyện, thành phố: UBND các huyện, thành phố đã quan tâm 
bổ sung kinh phí cho các hoạt động thường xuyên về công tác đảm bảo an toàn 
thực phẩm, xong kinh phí hạn hẹp nên cũng còn khó khăn. Trung bình khoảng 
10 triệu đồng – 20 triệu đồng/huyện/năm.  

- Trên cơ sở đề xuất của các Sở, ngành và UBND các huyện/thành phố, 
nhằm tăng cường năng lực của các cơ quan quản lý nhà nước về ATTP trên địa 
bàn tỉnh, đặc biệt là tăng cường hiệu lực của các hoạt động thanh tra, kiểm tra 
chuyên ngành an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, ngăn chặn và xử lý kịp thời 
các sản phẩm thực phẩm vi phạm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, 
UBND tỉnh đã đồng ý bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị đo kiểm di động 
hoặc cố định, bộ xét nghiệm nhanh an toàn thực phẩm với  số tiền 122 triệu 
đồng/ năm 2017.  

 - Việc bố trí kinh phí cho công tác bảo đảm ATTP từ nguồn xử phạt vi 
phạm hành chính về ATTP tại địa phương theo Nghị quyết số 27/2016/QH14 
ngày 11/11/2016 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017: Sở Tài 
chính đã ban hành Công văn số 2011/STC-HCSN ngày 31/10/2017 v/v bố trí 
kinh phí đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, hướng dẫn các huyện, 
thành phố, các đơn vị về đảm bảo nguồn kinh phí cho hoạt động vệ sinh an toàn 
thực phẩm theo quy định. 

 IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Kết quả đạt được 

Qua hơn 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TU ngày 09/6/2016 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, về cơ bản công tác đảm bảo ATTP và phòng, chống 
ngộ độc thực phẩm tỉnh Lạng sơn đã thực hiện đáp ứng mục đích, yêu cầu và 
những nội dung nhiệm vụ Chỉ thị đề ra, đó là: 

- Sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND các 
cấp, cùng sự phối hợp của các sở, ngành nên công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai 
các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng 
bộ, các kế hoạch, Chương trình về an toàn thực phẩm được ban hành và triển 
khai đúng thời hạn, đáp ứng yêu cầu và nội dung nhiệm vụ của Chỉ thị đề ra. 

- BCĐ liên ngành VSATTP tỉnh, BCĐ liên ngành VSATTP các huyện, 
thành phố đều được kiện toàn. Đã phân công rõ trách nhiệm của từng thành viên 
phụ trách lĩnh vực và địa bàn. 100% BCĐ liên ngành VSATTP tuyến xã, 
phường, thị trấn đã được thành lập và kiện toàn. 

- Công tác chỉ đạo bảo đảm an toàn thực phẩm được quan tâm ở tất cả các 
cấp địa phương, vai trò của BCĐ liên ngành VSATTP trong việc tổ chức thực 
hiện đồng bộ và bảo đảm theo các nội dung yêu cầu, công tác giám sát của tuyến 
trên đối với tuyến dưới được thường xuyên và chặt chẽ; các văn bản của Nhà 
nước về thực hiện các quy định bảo đảm ATTP được triển khai đầy đủ đến các 
đối tượng.  

- Các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh 
đều đã ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 



 12

thuộc lĩnh vực được phân công quản lý nhằm tăng cường công tác phối hợp, 
phân công trách nhiệm, phân cấp quản lý giữa các cấp,các ngành trong công tác 
quản lý ATTP tránh sự chồng chéo trong quản lý. 

- Công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về ATTP được tăng cường, có 
hiệu lực và hiệu quả. Đặc biệt đã có sự tham gia phối hợp của các ngành và 
MTTQ các cấp, góp phần kiểm soát có hiệu quả chất lượng an toàn vệ sinh thực 
phẩm trong các khâu từ sản xuất, chế biến đến tiêu dùng thực phẩm. 

- Công tác truyền thông, tuyên truyền được đẩy mạnh trên các phương 
tiện thông tin đại chúng, xây dựng chương trình truyền thông chủ động trên Đài 
Phát thanh - Truyền hình của tỉnh; sử dụng nhiều hình thức truyền thông có hiệu 
quả;  kịp thời đưa tin về tình hình ATTP trên địa bàn tỉnh, tuyên truyền và giới 
thiệu các mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn; quảng bá 
các thương hiệu sản phẩm thế mạnh của tỉnh, tăng cường kết nối sản phẩm nông 
sản thực phẩm an toàn tới người tiêu dùng... 

- Các lực lượng chức năng đã phối hợp kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, phát 
hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm tình trạng nhập lậu, vận chuyển, kinh 
doanh gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm qua biên giới, góp phần ngăn 
chặn một lượng lớn thực phẩm bẩn trà trộn trên thị trường để đưa vào tiêu thụ tại 
các nhà hàng, quán ăn trên địa bàn tỉnh. 

- Công tác quản lý và bảo đảm chất lượng ATTP có tiến bộ rõ rệt: Điều kiện 
ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bước đầu được cải thiện hơn; 
chất lượng ATTP của thực phẩm đã được cải thiện đáng kể; thị trường thực phẩm 
trên địa bàn tỉnh được quan tâm, nhiều vùng nguyên liệu an toàn như rau sạch, chăn 
nuôi an toàn đã được xây dựng và phát triển. Nhiều sản phẩm thực phẩm đặc trưng 
của địa phương đã và đang có chỗ đứng trên thị trường các tỉnh.   

- Công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực 
phẩm được triển khai tích cực. Việc bảo đảm ATTP phục vụ các sự kiện văn 
hóa, chính trị tại địa phương được triển khai có hiệu quả, góp phần quảng bá 
hình ảnh du lịch Lạng Sơn đến du khách trong và ngoài nước. 

2. Hạn chế và nguyên nhân 

Công tác quản lý nhà nước về ATTP tuy đã có chuyển biến song còn 
nhiều hạn chế như: hệ thống quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc các lĩnh 
vực còn thiếu về nhân lực, hạn chế về chuyên môn, chưa được đào tạo, thiếu 
kiến thức chuyên sâu về an toàn thực phẩm, đặc biệt là tuyến huyện, xã (tuyến 
huyện chưa có lực lượng thanh tra chuyên ngành vè ATTP, hiện vẫn do phòng y 
tế, phòng kinh tế hạ tầng phối hợp thực hiện; tuyến xã giao Trạm Y tế xã tham 
mưu); cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ kiểm tra nhà 
nước về chất lượng ATTP còn thiếu, năng lực phân tích của các phòng xét 
nghiệm trong tỉnh còn chưa đáp ứng yêu cầu quản lý. Đặc biệt, trong công tác 
kiểm nghiệm, xét nghiệm chất lượng vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm 
thủy sản trên địa bàn tỉnh chưa thực hiện được, các mẫu xét nghiệm phải gửi các 
trung tâm xét nghiệm được Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ định.  
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Việc tuyên truyền đã được triển khai song còn một số tuyến thực hiện 
chưa đạt yêu cầu do thiếu phương tiện thông tin truyền thông. 

Công tác thanh tra kiểm tra chỉ mới thực hiện ở những thời gian trọng 
điểm chưa thường xuyên, mới tập trung giải quyết được một số vấn đề bức xúc, 
chưa chủ động quản lý được nguy cơ ô nhiễm theo chuỗi cung cấp thực phẩm 
theo một chiến lược dài hạn. Việc xử lý vi phạm trong lĩnh vực ATTP ở tuyến 
huyện, xã còn ít, chủ yếu là nhắc nhở, không xử lý vi phạm nên tính răn đe chưa 
cao. Do thiếu nguồn lực, phương tiện và kinh phí, đặc biệt là kinh phí cho việc 
lấy mẫu, gửi giám định, tiêu hủy thực phẩm, kinh phí bảo quản, xử lý tang vật vi 
phạm,... 

Công tác quy hoạch sản xuất (trồng trọt, chăn nuôi) theo hướng vùng tập 
trung, trang trại còn chậm; Việc quy hoạch khu giết mổ tập trung trên địa bàn 
chưa hoàn thiện. Việc đầu tư cơ sở hạ tầng đáp ứng các điều kiện kinh doanh 
nông sản tại các chợ đầu mối chưa đảm bảo theo quy định, đặc biệt tại các quầy 
hàng kinh doanh thực phẩm tươi sống. 

 Đa số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong tỉnh quy mô nhỏ lẻ, 
mang tính truyền thống, hộ gia đình rất khó bảo đảm các điều kiện về vệ sinh an 
toàn thực phẩm. Tập quán sản xuất của bà con đặc biệt là vùng sâu, vùng xa còn 
manh mún lạc hậu. Mặt khác, những tác động không thuận lợi của thực phẩm 
không an toàn như thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ qua các đường mòn 
từ biên giới Việt - Trung vào nội địa diễn biến phức tạp, rất khó kiểm soát và 
diễn ra phức tạp; tình trạng sử dụng các hóa chất, phụ gia bị cấm trong chăn 
nuôi, trồng trọt, chế biến, bảo quản thực phẩm được bán trôi nổi trên thị trường 
đã tạo cơ hội cho những cá nhân hay tổ chức vì lợi nhuận mà vi phạm; một bộ 
phận không nhỏ người tiêu dùng còn chấp nhận dùng các thực phẩm không rõ 
nguồn gốc, ưa dùng thực phẩm giá rẻ... Do đó, công tác quản lý về an toàn thực 
phẩm còn gặp nhiều khó khăn. 

Kinh phí cho công tác VSATTP còn hạn hẹp, chưa được bố trí đầy đủ 
theo yêu cầu của các hoạt động về đảm bảo ATTP tại địa phương theo Nghị 
quyết số 27/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội. Đặc biệt là việc bố trí 
kinh phí cho công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra, kiểm nghiệm, xử lý và 
tiêu hủy thực phẩm không an toàn...  

BCĐ liên ngành VSATTP do hoạt động kiêm nhiệm, do đó công tác chỉ 
đạo, kiểm tra, giám sát của BCĐ liên ngành VSATTP chưa thường xuyên; việc 
thực hiện chế độ báo cáo kết quả hoạt động về tình hình thực hiện nhiệm vụ bảo 
đảm an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực phân công và địa bàn quản lý theo quy 
định của các ngành thành viên Ban chỉ đạo chưa đầy đủ và kịp thời, nên khó 
khăn cho công tác tổng hợp.  

 V. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2018 

1. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy và chính quyền 
các cấp đối với công tác bảo đảm ATTP. Nâng cao vai trò của Ban Chỉ đạo liên 
ngành về vệ sinh ATTP các cấp trong tham mưu, chỉ đạo, điều hành, triển khai 
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các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của 
tỉnh trong công tác đảm bảo ATTP.  

2. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật đối với công tác bảo 
đảm ATTP. Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về an toàn 
thực phẩm các cấp theo hướng tập trung đầu mối, rõ trách nhiệm, tăng cường 
hiệu lực, hiệu quả. Ở cấp xã, phân công cán bộ theo dõi an toàn thực phẩm. 
Tăng cường năng lực, điều kiện làm việc cho đội ngũ cán bộ quản lý an toàn 
thực phẩm ở các cấp; Tăng cường đầu tư nguồn lực, đảm bảo kinh phí và các 
điều kiện cho công tác quản lý nhà nước về ATTP. Bố trí kinh phí tương ứng 
với số thu tiền xử phạt vi phạm hành chính về VSATTP thuộc ngân sách địa 
phương theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước để đầu tư trang thiết bị kỹ 
thuật và công tác kiểm tra, kiểm nghiệm, xử lý, tiêu hủy thực phẩm không an 
toàn.  

3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bảo đảm ATTP, 
bằng nhiều hình thức, phù hợp với đặc thù của từng địa phương; tuyên truyền 
các chính sách pháp luật về ATTP đến người dân, các cá nhân, tổ chức sản xuất, 
kinh doanh thực phẩm và cơ quan quản lý. Cung cấp thông tin về cơ sở chấp 
hành tốt các quy định về ATTP, cơ sở bán sản phẩm thực phẩm an toàn để người 
dân biết và lựa chọn. Công bố công khai các cá nhân, tổ chức vi phạm về ATTP 
trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.  

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành chức 
năng quản lý nhà nước của các cơ quan có thẩm quyền, đặc biệt là thanh tra, 
kiểm tra đột xuất về ATTP, quản lý chặt chẽ chất lượng ATTP đối với từng công 
đoạn của “Chuỗi cung cấp thực phẩm”. Đẩy mạnh quản lý an toàn thực phẩm 
sang kiểm soát theo quá trình sản xuất, dựa trên phân tích nguy cơ gây ô nhiễm 
thực phẩm; tăng cường hoạt động truy xuất nguồn gốc thực phẩm; Kịp thời phát 
hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm pháp luật về 
ATTP, thực hiện truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm, nhất là đối 
với tình trạng lạm dụng hoá chất độc hại trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi 
và nuôi trồng thủy sản, việc lưu thông thực phẩm giả, kém chất lượng, thực 
phẩm không rõ nguồn gốc. 

5. Tăng cường năng lực hệ thống kiểm nghiệm ATTP trên địa bàn tỉnh 
nhằm đảm bảo phục cụ công tác QLNN về ATTP; tăng cường năng lực hoạt 
động của hệ thống giám sát, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. 

6. Đẩy mạnh công tác phát triển, nhân rộng chuỗi cung ứng nông sản thực 
phẩm an toàn và kiểm soát chặt chẽ an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm 
nông, lâm, thủy sản trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ; xây dựng thương hiệu 
sản phẩm, quảng bá các sản phẩm thế mạnh của tỉnh.  

7.Tăng cường thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại, tạo điều 
kiện cho doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, đưa sản phẩm an toàn lên sàn giao 
dịch nhằm tăng cường kết nối sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn tới người 
tiêu dùng. 
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VI.ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

 1. Chính phủ tăng cường chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan kiểm soát tốt 
việc nhập khẩu các chất cấm sử dụng trong chăn nuôi, sản xuất, chế biến thực 
phẩm.  

2. Các Bộ, ngành Trung ương tăng cường công tác rà soát các văn bản, 
quy định của pháp luật về lĩnh vực ATTP, trên cơ sở đó điều chỉnh, bổ sung các 
quy định nhằm đảm bảo thống nhất các quy định về ATTP, đồng thời tăng 
cường các chế tài xử lý hành vi vi phạm ATTP. 

 3. Xây dựng Chương trình, đề án hỗ trợ kinh phí cho các tỉnh điều kiện 
kinh tế còn khó khăn triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm; đầu 
tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kiểm nghiệm xây dựng labô đạt chuẩn khu vực cho 
các tỉnh có cửa khẩu biên giới và lưu thông thực phẩm số lượng lớn. 

 4. Củng cố, kiện toàn cơ bản xong bộ máy quản lý nhà nước về an toàn 
thực phẩm các cấp theo hướng tập trung đầu mối, rõ trách nhiệm, tăng cường 
hiệu lực, hiệu quả.  

 5.Xây dựng Chương trình, đề án hỗ trợ kinh phí cho các tỉnh điều kiện 
kinh tế còn khó khăn triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm.
 Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kiểm nghiệm xây dựng labô đạt chuẩn 
khu vực cho các tỉnh có cửa khẩu biên giới và lưu thông thực phẩm số lượng lớn. 

 Trên đây là báo cáo Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2017 và sơ 
kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 09/6/2016 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về tăng cường công tác đảm bảo ATTP và phòng, chống ngộ độc thực 
phẩm giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 

Nơi nhận: KT.TRƯỞNG BAN 
- BCĐ liên ngành VSATTP TƯ (báo cáo);           
- TT Tỉnh  ủy; 
- TT HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các ngành TV BCĐ liên ngành VSATTP tỉnh 
theo QĐ 764; 
- BCĐ liên ngành VSATTP các huyện, thành phố; 
- Lãnh đạo Sở Y tế; 
- VP Thường trực BCĐ (Chi cục ATVSTP); 
- Lưu: VT, BCĐ.  

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 
 
 
 
 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ  
 Nguyễn Thế Toàn 
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