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ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN YÊN ĐỊNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /KH-UBND   Yên Định, ngày        tháng 03  năm 2021
 

 

 

KẾ HOẠCH 

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW ngày 21/10/2011  

của Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng khóa XI “Về tăng cƣờng sự lãnh đạo của 

Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới” và 05 năm 

thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban chấp hành 

Đảng bộ tỉnh về tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo 

vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 
 

Thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU ngày 18/12/2020 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Công văn số 314-CV/VPTU ngày 

14/01/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc tổng kết 10 năm thực 

hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI; Quyết 

định số 02/QĐ-UBND ngày 01/01/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành 

Chương trình công tác năm 2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa; Kế hoạch số 

38/KH-UBND của UBND tỉnh ngày 23/02/2021 về việc Tổng kết 10 năm thực 

hiện Chỉ thị 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của ban bí thư trung ương Đảng khoá 

XI “tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong 

tình hình mới” và 05 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/8/2016 

của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.  

UBND huyện Yên Định ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện 

Chỉ thị 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới” (sau đây gọi tắt 

là Chỉ thị 08-CT/TW) và 05 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 

18/8/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 

2020 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 04-NQ/TU), như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại, khó khăn, 

vướng mắc và bài học kinh nghiệm sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW, 

Kết luận số 11-KL/TW ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện 

Chỉ thị 08-CT/TW (sau đây gọi tắt là Kết luận số 11-KL/TW) và 05 năm thực 

hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU. 

- Đề xuất các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục lãnh đạo thực hiện 

công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và các năm 

tiếp theo. 



2 

 

 

- Qua tổng kết phát hiện và nhân rộng những điển hình tiên tiến, những 

địa phương, đơn vị thực hiện tốt; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân 

tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW và Nghị quyết 

số 04-NQ/TU; chỉ rõ trách nhiệm của các cấp ủy, đảng, chính quyền và của mỗi 

cán bộ, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện. 

2. Yêu cầu 

- Đánh giá tổng kết được thực hiện trên phạm vi toàn huyện; tổ chức thực 

hiện từ xã, thị trấn (sau đây gọi tắt là cấp xã) và cấp huyện; làm rõ trách nhiệm 

của các cấp, các ngành, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện. 

- Việc tổng kết phải đảm bảo tính toàn diện, sát thực, bám sát vào các mục 

tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Chỉ thị 08-CT/TW, Kết luận số 11-

KL/TW và Nghị quyết số 04-NQ/TU. 

- Đánh giá nghiêm túc, chính xác và khách quan, tiến hành đúng thời gian 

quy định và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, tránh hình 

thức, lãng phí. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔNG KẾT VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

1. Nội dung tổng kết 

a) Tổng kết đánh giá 10 năm thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW, Kết luận số 11-

KL/TW ngày 19/01/2017 và 05 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 

18/8/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 

2020 (theo đề cương báo cáo kèm theo Công văn số 18316/UBND-NN ngày 

31/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổng kết 05 năm thực hiện Nghị 

quyết số 04-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh), gồm các 

nội dung trọng tâm sau: 

* Về đánh giá 10 năm thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW, Kết luận số 11-

KL/TW ngày 19/01/2017: 

- Đánh giá tình hình phổ biến, quán triệt, việc thể chế hóa các nội dung 

của Chỉ thị và công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết Chỉ thị 08-CT/TW, Kết luận số 

11-KL/TW. 

- Đánh giá những kết quả đạt được theo các nhiệm vụ của Chỉ thị 08-

CT/TW, Kết luận số 11-KL/TW đã đề ra, tập trung đánh giá những vấn đề trọng 

tâm: Nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các 

doanh nghiệp, hộ gia đình và mỗi người dân đối với vấn đề an toàn thực phẩm; 

sự phối hợp liên ngành trong tổ chức, triển khai công tác an toàn thực phẩm; 

việc xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn 

về an toàn thực phẩm; công tác thông tin, tuyên truyền; sự tham gia của Mặt trận 

Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội; đầu tư kinh phí, xã hội hóa về an toàn thực 

phẩm, các mô hình mới, hiệu quả bảo đảm an toàn thực phẩm... 
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- Những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong quá 

trình thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW, Kết luận số 11-KL/TW, tập trung đánh giá 

trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát của các cấp ủy Đảng; công 

tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Nhà nước; công tác kiện toàn và nâng cao 

năng lực của bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm các cấp; tình trạng 

ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; về việc kinh doanh trực 

tuyến, quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe... 

- Nêu những khó khăn, thách thức và đề xuất phương hướng nhiệm vụ, 

giải pháp và kiến nghị nhằm đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu về an toàn thực 

phẩm trong giai đoạn tới. 

* Về đánh giá 05 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 

18/8/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh: 

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: Về tổ chức học tập, quán triệt 

Nghị quyết số 04-NQ/TU; việc ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành, tổ chức 

triển khai thực hiện... 

- Kết quả thực hiện: Về mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể; kết quả nổi bật sau 05 

năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU; kết quả thực hiện các nhiệm vụ và giải 

pháp mà Nghị quyết đã đề ra... 

- Những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. 

- Đề xuất những chủ trương tiếp tục lãnh đạo thực hiện công tác đảm bảo 

an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện đến năm 2025: Đề xuất mục tiêu, nhiệm 

vụ và giải pháp thực hiện trong thời gian tới, trong đó cần có các cơ chế, chính 

sách, chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể, gắn với thời gian hoàn thành. 

b) Công tác thi đua, khen thưởng: Biểu dương, khen thưởng các tập thể, 

cá nhân điển hình tiêu biểu, các ngành, địa phương đạt kết quả cao trong triển 

khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. 

2. Hình thức tổng kết và tiến độ thực hiện 

a) Cấp xã: Tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Định phải tổ 

chức tổng kết thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU. 

- Thành phần hội nghị, gồm: Đại diện lãnh đạo UBND cấp huyện; Bí thư 

Đảng ủy, Chủ tịch UBND cấp xã; thành viên Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an 

toàn thực phẩm cấp xã; thành viên Ban Nông nghiệp hoặc Tổ đầu mối về quản 

lý vệ sinh an toàn thực phẩm cấp xã; Tổ giám sát cộng đồng thôn, khu, phố; đại 

diện các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm tiêu biểu 

trong phong trào đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn. 

- Thời gian: Hoàn thành trước ngày 07/3/2021. 

b) Cấp huyện: Ở huyện phải tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 08-

CT/TW, Kết luận số 11-KL/TW và 05 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU. 
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- Thành phần hội nghị, gồm: Đại diện thành viên Ban Chỉ đạo về quản lý 

vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh được phân công theo dõi, chỉ đạo; Bí thư Huyện 

ủy, Chủ tịch UBND cấp huyện; thành viên Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an 

toàn thực phẩm cấp huyện; Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban 

Dân vận Huyện ủy; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND cấp xã; đại diện các tổ 

chức, cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm tiêu biểu trong phong 

trào đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn. 

- Thời gian: Hoàn thành trước ngày 18/3/2021. 

3. Chế độ báo cáo: 

a) Đối với báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU: 

UBND huyện báo cáo theo thời gian quy định tại Công văn số 18316/UBND-

NN ngày 31/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổng kết 05 năm thực 

hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

b) Đối với báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW, Kết luận 

số 11-KL/TW của Ban Bí thư: 

- Yêu cầu các xã, thị trấn báo cáo Chủ tịch UBND huyện (qua Văn phòng 

điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm huyện) trước ngày 06/3/2021. 

- Giao Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm huyện tổng hợp, 

xây dựng báo cáo của UBND huyện về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 08-

CT/TW, Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư, báo cáo Chủ tịch UBND huyện. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí tổ chức hội nghị tổng kết: 

a) Cấp huyện: Từ nguồn ngân sách của UBND cấp huyện. 

b) Cấp xã: Từ nguồn ngân sách của UBND cấp xã. 

2. Kinh phí khen thưởng: Từ nguồn kinh phí thi đua khen thưởng của 

huyện năm 2021. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm huyện. 

- Tổng hợp số liệu, xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện 

Chỉ thị 08-CT/TW và đánh giá 05 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU. 

- Đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn trong công tác tổng kết; tham mưu 

cho UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết toàn huyện. 

- Chủ trì, phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng huyện, các đơn vị liên 

quan tham mưu cho UBND huyện ban hành hướng dẫn thi đua khen thưởng 

trước ngày 5/3/2021; xét chọn tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 05 

năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện 

xem xét, quyết định khen thưởng. 
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- Chuẩn bị nội dung, tài liệu và các điều kiện cần thiết khác để phục vụ 

hội nghị toàn huyện. 

- Căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu phòng chống dịch bệnh Covid-

19, chủ động tham mưu cho UBND huyện về thời gian, thành phần, hình thức tổ 

chức hội nghị tổng kết cấp huyện đảm bảo phù hợp, hiệu quả.     

2. Ban Thi đua - Khen thưởng huyện. 

- Phối hợp với Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm huyện 

hướng dẫn các địa phương, đơn vị xem xét, lựa chọn những tập thể, cá nhân tiêu 

biểu, có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU để 

tổng hợp, thẩm định, trình Chủ tịch UBND huyện. 

- Triển khai nội dung công tác thi đua khen thưởng tại Hội nghị tổng kết 

toàn huyện. 

3. Đề nghị Ủy ban MTTQ huyện và các cơ quan, tổ chức cấp huyện đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền về kế hoạch, nội dung tổng kết Chỉ thị 08-CT/TW, 

Kết luận số 11-KL/TW và 05 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU trên địa 

bàn toàn huyện.  

4. Trung tâm VH,TT,TT&DL huyện tăng cường công tác tuyên truyền, 

đưa tin, bài, phóng sự về kết quả thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW, Kết luận số 11-

KL/TW và Nghị quyết số 04-NQ/TU góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm trên 

địa bàn huyện thời gian qua; nêu gương những tổ chức, cá nhân tiêu biểu, có 

thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ. 

5. UBND cấp xã khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức tổng kết Chỉ 

thị 08-CT/TW, Kết luận số 11-KL/TW và đánh giá 05 năm thực hiện Nghị quyết 

số 04-NQ/TU tại địa phương theo thời gian quy định. 

Trên đây là Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW và 05 

năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/8/2016 trên địa bàn huyện Yên 

Định; yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các 

đơn vị có liên quan khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ huyện; 

- UBND các, xã, thị trấn (để t/h); 

- Trung tâm VH,TT,TT&DL huyện (để t/h); 

- VP điều phối về VSATTP huyện(để t/h); 

- Lưu: VT, VPĐP. 
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ĐỀ CƢƠNG 

Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW ngày 

21/10/2011 của Ban Bí thƣ "Về tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng đối với 

vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm trong tình hình mới" 

 (Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày     tháng     năm 2021 của UBND huyện) 

 

 

Phần thứ nhất 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 08-CT/TW 

1. Đặc điểm tình hình 

          Tóm tắt đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị; tác động 

thuận lợi và khó khăn đối với việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị 

08-CT/TW và Kết luận số 11-KL/TW đối với vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. 

 2. Kết quả thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW và Kết luận số 11-KL/TW  

 2.1. Tình hình phổ biến, quán triệt, học tập Chỉ thị 08-CT/TW và Kết luận 

số 11-KL/TW trong cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành; MTTQ, đoàn thể 

từ cấp huyện, thị, thành phố đến xã, phường, thị trấn. 

 2.2. Việc thể chế hóa các nội dung của Chỉ thị 08-CT/TW và Kết luận số 

11-KL/TW  của cấp ủy, HĐND, UBND; các sở, ngành; MTTQ, các đoàn thể đã 

ban hành để lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW và Kết luận số 

11-KL/TW ở cấp huyện, thị, thành phố, xã, phường, thị trấn. 

 2.3. Công tác  kiểm tra, sơ kết, tổng kết và đánh giá việc triển khai thực 

hiện Chỉ thị 08-CT/TW và Kết luận số 11-KL/TW. 

           2.4. Đánh giá những kết quả đạt được các nhiệm vụ của Chỉ thị 08-

CT/TW và yêu cầu tại Kết luận số 11-KL/TW đã nêu ra, gắn với đánh giá 05 năm 

thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an toàn vệ 

sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tập trung vào những vấn đề 

trọng tâm: Nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các 

doanh nghiệp, hộ gia đình và mỗi người dân đối với vấn đề ATTP; sự phối hợp 

liên ngành trong tổ chức, triển khai công tác ATTP; việc xây dựng và hoàn thiện 

cơ chế, chính sách pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn về ATTP; công tác thông tin, 

tuyên truyền; sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; 

đầu tư kinh phí, xã hội hóa về ATTP, các mô hình mới, hiệu quả bảo đảm ATTP... 

          3. Những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm 

trong quá trình thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW và Kết luận số 11-KL/TW  

 3.1. Hạn chế, yếu kém  

          - Đánh giá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của các cấp 

ủy đảng đối với vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm; 

- Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Nhà nước;  
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- Công tác kiện toàn và nâng cao năng lực của bộ máy quản lý nhà nước 

về ATTP các cấp. 

- Tình trạng ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm;  

- Việc kinh doanh trực tuyến, quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe... 

3.2. Nguyên nhân của hạn chế 

 - Nguyên nhân khách quan 

 - Nguyên nhân chủ quan. 

          3.3. Bài học kinh nghiệm 

 

Phần thứ hai 

 KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC VÀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ 

NHẰM THỰC HIỆN HIỆU QUẢ ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ AN TOÀN THỰC 

PHẨM TRONG GIAI ĐOẠN TỚI 

            

1. Khó khăn, thách thức 

 2. Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 

 Đề xuất các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm đạt được các mục tiêu, 

chỉ tiêu về an toàn thực phẩm trong thời gian tới. 

  3. Đề xuất, kiến nghị  

 

BIỂU MẲU 

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011 

của Ban Bí thƣ "Về tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng đối với 

vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới” 

 

   I. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 08-CT/TW 

1. Kết quả ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức thực hiện Chỉ thị số 

08- CT/TW từ 2011 đến nay (thống kê đầy đủ các văn bản đã ban hành) 
 

TT Cơ quan ban hành Tên văn bản Ngày ban hành 

3 UBND huyện   

6 
Cấp xã (Ghi tỷ lệ % huyện có ban 

hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo) 
  

 

2. Hoạt động kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW (đánh 

dấu X hoặc điền thông tin vào ô tương ứng) 

 
Không Có, nêu rõ hình Không Có, nêu rõ định kỳ 
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thức, nội dung 
5 năm 10 năm Khác 

Ủy ban Nhân dân huyện 
 

□ □ ......................  
 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

UBND các xã, thị trấn 
□ 

□ .....................  
□ □ □  

 

 II. MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

  2.1. Tình hình bảo đảm an toàn thực phẩm 

STT Tình hình bảo đảm an toàn thực phẩm 
Giai đoạn 

2007-2011 

Giai đoạn 

2012-2016 

Giai đoạn 

2017-2021 

I Ngộ độc thực phẩm 
   

1 Số vụ (vụ) 
   

2 Số mắc (người) 
   

3 Số tử vong (người) 
   

4 Số vụ > 30 người mắc (vụ) 
   

5 Tý lệ ca ngộ độc thực phẩm/100.000 dân 
   

II Kiểm nghiệm thực phẩm 
   

1 Xét nghiệm tại labo (tổng số mẫu)    

 - Đạt (số mẫu/%)    

 - Không đạt (sổ mẫu/%)    

2 Xét nghiệm nhanh    

 - Đạt (số mẫu/%)    

 - Không đạt (sổ mẫu/%)    

III Số cơ sở thực phẩm trên địa bàn 
   

1 
Cơ sở sản xuất thực phẩm (bao gồm cả 

cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh) 

   

2 Cơ sở kinh doanh thực phẩm    

3 
Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uổng    

4 Cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố    

5 
Tổng số cơ sở sản xuất, kinh doanh trên 

địa bàn 

   

5.1 

Tổng số cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 
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5.2 

Tổng số cơ sở sản xuất, kinh doanh được 

cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm 

   

IV 

Sổ lượng phòng kiểm nghiệm, thử 

nghiệm (số lượng, đạt chuần ISO 17025, 

được chỉ định)  

 

   

 

2.2. Công tác thanh tra, kiểm tra 

STT Công tác thanh tra, kiểm tra 
Giai đoạn 

2007-2011 

Giai đoạn 

2012-2016 

Giai đoạn 

2017-2021 

1 Tổng số cơ sở    

2 Cơ sở được thanh tra, kiểm tra    

 Đạt (tỷ lệ %)    

 Vi phạm (tỷ lệ %)    

3 Xử lý vi phạm    

3.1 Phạt tiền:    

 - Số cơ sở: 
   

 - Tiền phạt (đồng): 
   

3.2 Xử phạt bổ sung: 
   

 - Đình chỉ hoạt động    

 - Tịch thu tang vật... 
   

 

    2.3. Công tác thông tin, truyền thông (ghi số lƣợng) 

STT Công tác thông tin, truyền thông 
Giai đoạn 

2007- 2011 

Giai đoạn 

2012-2016 

Giai đoạn 

2017-2021 

1 Tọa đàm/Hội thảo 
   

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

3 Băng rôn, khẩu hiệu 
   

4 Tranh áp - phích/Posters 
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5 Tờ gấp/tờ rơi 
   

6 Tài liệu khác (ghi rõ): ..........  .  
   

 

    2.4. Tổ chức, bộ máy làm công tác ATTP 

 

STT Tô chức, bộ máy Năm 2011 Năm 2016 Năm 2021 

1 
Số lƣợng cán bộ làm công tác ATTP    

1.1 Tuyến tỉnh    

 Chuyên trách    

 Kiêm nhiệm    

1.2 Tuyến huyện    

 Chuyên trách    

 Kiêm nhiệm    

1.3 Tuyến xã    

 Chuyên trách    

 Kiêm nhiệm    

2 Số lƣợng Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP 
   

 Tuyến tỉnh    

 Tuyến huyện    

 Tuyến xã    

 

2.5. Kinh phí triển khai hoạt động về ATTP 

 

STT Tổ chức, bộ máy 
Giai đoạn 

2007-2011 

Giai đoạn 

2012-2016 

Giai đoạn 

2017-2021 

1 
Ngân sách từ Chương trình mục tiêu 

y tế - dân số 

   

2 Ngân sách từ địa phương 
   

3 Nguồn kinh phí khác (ghi rõ)... 
   

 

Tổng cộng 
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