
SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP 

TRUNG TÂM Y TẾ  

THÀNH PHỐ CAO LÃNH 

Số:           /BC-TTYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tp. Cao Lãnh, ngày       tháng 6 năm 2022 

    

BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN THỰC PHẨM 

  

    Báo cáo 6 tháng                Báo cáo năm 

 

 

I. HÀNH CHÍNH  

1. Tên huyện: thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 

- Dân số (người): 183.662 

 

- Diện tích (Km2): 107 

 

- Số xã/phường: 15 

2. Thống kê nguồn lực quản lý ATTP tuyến quận/huyện: 

1. Tên đơn vị báo cáo: Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh 

2. Địa chỉ: Số: 68,Phạm Hữu Lầu, Phường 4, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 

Điện thoại: 02773.859559 

  e-mail: ttyttpcl2008@gmail.com 

 3. Cán bộ, nhân viên: 

  
 

(a) Tổng số cán bộ, nhân viên (*): 22 người  

 
(b) Phân loại (ghi số người vào cột tương ứng): 

 
 

Cán bộ Số lượng (người) 

 (1) Chuyên trách 05 

 
(2) Kiêm nhiệm 15 

 (3) Quản lý 02 

 
(4) Chuyên môn/kỹ thuật 00 

 
(5) Khác (ghi rõ) 00 

 
(c) Trình độ học vấn (ghi số người vào cột tương ứng): 

 
Trình độ Số lượng (người) 

 (1) Sau đại học 03 

 

(2) Đại học 04 

(3) Cao đẳng, trung cấp 15 

 
(4) Khác (ghi rõ) 00 

  4. Thiết bị văn phòng của bộ phận được phân công nhiệm vụ bảo đảm ATTP 

 
Tên trang thiết bị Số lượng 

 (1) Máy tính (chiếc) 17 



 5. Năng lực kiểm nghiệm 

  
 

Chỉ tiêu kiểm nghiệm Số lượng 

 (1) Xét nghiệm chỉ tiêu hóa lý (chỉ tiêu): 00 

 
(2) Xét nghiệm chỉ tiêu vi sinh (chỉ tiêu): 00 

         (*) Bao gồm cả công chức tại phòng y tế và cán bộ viên chức tại Trung tâm y tế 

quận/huyện 

3. Thông tin số cơ sở thực phẩm: 

TT Nội dung 

Tuyến huyện 

Tổng số cơ 

sở trên địa 

bàn huyện 

Số cơ sở thuộc  

quản lý của 

UBND huyện 

Số cơ sở có GCN 

đủ điều kiện/tổng 

số cơ sở phải cấp 

GCN do UBND 

huyện quản lý 

1 

Cơ sở sản xuất thực phẩm (bao 

gồm cả cơ sơ vừa sản xuât vừa 

kinh doanh) 

37 00 00 

2 Cơ sở kinh doanh thực phẩm  04 00 00 

3 Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống 1060 1007 562/1007 

4 
Cơ sở kinh doanh thức ăn đường 

phố 
706 706 00 

Tổng 1807 1713 562/1007 

II. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM 

1. Quản lý, chỉ đạo: 

TT Nội dung hoạt động 
Tuyến huyện 

Số lượng Ghi chú 

1 

BCĐLN ATTP phường/xã/ thị 

trấn/quận/ huyện do Chủ tịch UBND 

làm Trưởng ban. 

16 
 

2 Họp BCĐLN ATTP  16 
 

3 Hội nghị triển khai, tổng kết của BCĐ  16 
 

2. Hoạt động thông tin, truyền thông 

TT Tên hoạt động/hình thức 
Tuyến huyện 

Số lượng  Ghi chú 

1 Nói chuyện/Hội thảo (buổi/số người dự) 47/1103 Tuyên truyền nhóm  

2 Tập huấn (lớp/tổng số người dự) 00 
Cán bộ chuyên trách 

15 xã, phường 



3 Phát thanh loa, đài (tin/bài/phóng sự) 545  

4 Truyền hình (buổi/tọa đàm/phóng sự) 00  

5 Báo viết (tin/bài/phóng sự) 00 
 

6 Băng rôn, khẩu hiệu 01  

7 Tranh áp – phích/Posters 00  

8 Tờ gấp/tờ rơi 130  

3. Hoạt động thanh tra, kiểm tra: 

1 Số lượng đoàn kiểm tra: 16  

2 Số cơ sở được kiểm tra (cơ sở): 779  

3 Kết quả chi tiết: 

TT Nội dung 

Tuyến huyện 

SX thực 

phẩm 

(gồm vừa 

SX và 

vừa KD) 

KD thực 

phẩm 

KD dịch vụ 

ăn uống 

KD thức ăn 

đường phố 
Cộng 

1 Tổng số cơ sở 00 00 1007 706 1713 

2 Cơ sở được kiểm tra 11 35 420 313 779 

  
Đạt (số cơ sở/%) 11/100 27/77,1 334/79,5 263/84 635/81,5 

Vi phạm (số cơ sở/%) 00 8/22,9 86/20,55 50/16 144/18,57 

3 Xử lý vi phạm 00 00 00 00 00 

3.1 Phạt tiền: … … … … … 

  
- Số cơ sở: … … … … … 

- Tiền phạt (đồng): … … … … … 

3.2 Xử phạt bổ sung: … … … … … 

  

- Tước quyền sử dụng 

GCN cơ sở đủ điều 

kiện ATTP 

… … … … … 

  - Đình chỉ hoạt động … … … … … 

  - Tịch thu tang vật … … … … … 

3.3 
Khắc phục hậu quả 

(loại, trọng lương): 

… 
06 

… … … 

  

- Buộc thu hồi … … … … … 

- Buộc tiêu hủy 
Hết hạn sử dụng: 5kg giò thủ, 5 chai nước ngọt Mirina (1,5l); 

6 chai chanh muối Revive (1,8l)  

4 Xử lý khác 00 00 00 00 00 

4.1 Thu hồi GCN cơ sở … … … … … 



đủ điều kiện ATTP 

4.2 
Chuyển cơ quan điều 

tra 

… … … … … 

4. Kiểm nghiệm thực phẩm 

TT Nội dung Tuyến huyện 

1 Xét nghiệm tại labo (tổng số mẫu) 00 

1.1 Hóa lý (tổng số mẫu) 00 

  
- Đạt (số mẫu/%) 00 

- Không đạt (số mẫu/%) 00 

1.2 Vi sinh 00 

  
- Đạt (số mẫu/%) 00 

- Không đạt (số mẫu/%) 00 

2 Xét nghiệm nhanh 146 

2.1 Hóa lý (tổng số mẫu) 146 

  
- Đạt (số mẫu/%) 146/100 

- Không đạt (số mẫu/%) 00 

2.2 Vi sinh 00 

  
- Đạt (số mẫu/%) 00 

- Không đạt (số mẫu/%) 00 

Tổng (1+2) 146 

5. Ngộ độc thực phẩm 

TT Nội dung 
Kết quả So sánh (Số lượng/%) 

Năm nay Năm trước 
 

1 Số vụ (vụ) 00 00 00 

2 Số mắc (người) ....... ....... ....... 

3 Số tử vong (người) ....... ....... ....... 

4 
Vụ NĐTP lớn (>= 30 

người/vụ) 
....... ....... ....... 

5 Nguyên nhân (vụ) ....... ....... ....... 

  

- Vi sinh ....... ....... ....... 

- Hóa học ....... ....... ....... 

- Độc tố tự nhiên ....... ....... ....... 

- Không xác định ....... ....... ....... 

 

 



6. Kinh phí triển khai hoạt động về an toàn thực phẩm: 

TT Nguồn kinh phí 
Số lượng  

(triêụ đồng) 
Ghi chú 

1 

Phân bổ kinh phí địa phương thực 

hiện kế hoạch triển khai công tác bảo 

đảm ATTP năm 2021 

00 
 

2 
Phân bổ kinh phí từ Ủy ban nhân dân 

TP Cao Lãnh 
26.040.000 

 

3 
Nguồn kinh phí khác: từ Ủy ban 

nhân dân xã, phường 
4.430.000  

Tông cộng 30.470.000 
 

 

 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

      
1. Ưu điểm:  

- Ban điều hành công tác đảm bảo ATTP tuyến Thành phố và xã, phường kịp thời 

chỉ đạo, triển khai công tác đảm bảo ATTP tại địa phương. 

- Công tác tuyên truyền, kiểm tra được thực hiện xuyên suốt từ tuyến Thành phố 

và tuyến xã, phường góp phần nâng cao ý thức của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm; phát hiện vi phạm và hướng dẫn khắc phục kịp thời; hạn chế ngộ độc thực phẩm 

xảy ra. 

- UBND Thành phố và xã, phường hỗ trợ kinh phí cho công tác truyền thông, kiểm 

tra đảm bảo ATTP trên địa bàn; có sự phối hợp tốt giữa các ngành trong công tác đảm 

bảo ATTP trên địa bàn Thành phố. 

2. Tồn tại:  

- Kinh phí truyền thông còn hạn chế, chưa đa dạng các hình thức, tài liệu truyền 

thông cũng như chưa thực hiện điều tra, khảo sát, đánh giá hiệu quả công tác truyền 

thông đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng thực phẩm. 

- Do kinh phí chưa được phân bổ từ nguồn kinh phí địa phương năm 2022 nên 

chưa tổ chức được các lớp tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho cán bộ chuyên 

trách xã, phường, chủ các cơ sở kinh doanh dịch nấu đám tiệc, nhân viên phụ trách bếp 

ăn các trường mầm non và các chủ căn tin trường học trên địa bàn./. 

Nơi nhận: 
- Chi cục ATVSTP Đồng Tháp; 

- UBND TP Cao Lãnh; 

- BĐH đảm bảo ATTP Thành phố; 

- Phòng Y tế Thành phố; 

- Website TTYT; 

- Lưu: VT, YTCC-ATTP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Anh Khương 
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