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BÁO CÁO 

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 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” trên địa bàn phường Thuận Phước 

 
 

Kính gửi: 

- UBND quận Hải Châu; 

- Đảng ủy phường Thuận Phước. 
 

Thực hiện Công văn số 26/PYT-ATTP ngày 02 tháng 3 năm 2021 của Phòng 

Y tế quận Hải Châu về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW 

của Ban Bí thư khóa XI “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an 

toàn thực phẩm trong tình hình mới” (sau đây viết tắt là Chỉ thị 08-CT/TW); ý kiến 

chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy phường, UBND phường Thuận Phước báo cáo 

kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW trên địa bàn phường như sau: 

1. Công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai, thể chế hóa các nội 

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

a) Công tác tuyên truyền 

 - Công tác tuyên truyền được xem là một trong những nội dung trực tiếp đến 

nhân dân cũng như các hộ kinh doanh, do vậy trong suốt thời gian qua UBND 

phường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật An toàn thực 

phẩm, các quy định về xử phạt hành chính…. thông qua các hình thức phong phú, 

đa dạng, phù hợp với từng đối tượng.  

- Các hình thức tổ chức tuyên truyền như: Tổ chức tuyên truyền trực quan 

thông qua xe tuyên truyền, loa lưu động, pa nô, áp phích, tời rơi…thành lập nhóm 

zalo hộ kinh doanh thức ăn đường phố, nhóm trẻ gia đình…; đồng thời phát động 

phong trào rộng khắp và duy trì việc thực hiện các tiêu trí về an toàn thực phẩm 

gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, 

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”, Chương trình 

thành phố  “4 an” tạo sự chuyển biến căn bản trong kinh doanh và người tiêu dùng 

nhằm bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm (VSATTP). 

- Trong 10 năm qua, phường Thuận Phước đã tập trung vào các nội dung để 

tuyên truyền sau: 

+ Tổ chức 26 lớp tuyên truyền phổ biến  pháp luật về VSATTP cho hơn 

3.240 người tham gia. Tổ chức 25 buổi nói chuyện thời sự về công tác VSATTP 
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cho hơn 405 cán bộ nòng cốt tham gia. 

+ Tổ chức 09 lớp tuyên truyền phổ biến pháp luật về Nghị định 115/2018 

của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực ATTP cho hơn 605 

người tham gia. 

+ Hăng năm đều tổ chức tuyên truyền khẩu hiệu tại cơ quan UBND phường, 

trang trí 10 pano tại khu dân cư.  

+ Tổ chức tuyên truyền 1.500 lượt trên hệ thống 03 cụm loa di động ở 03 

thiết chế văn hoá, tuyên truyền bằng xe lưu động với 155 lượt trên địa bàn phường, 

cấp phát 3.120 tờ rơi, đồng thời viết tin bài về công tác kiểm tra thực hiện về đảm 

bảo VSATTP trên địa bàn phường.  

+ UBMT, Hội - Đoàn thể phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn cho các người 

dân, cơ sở, quán ăn kinh doanh thực phẩm trên địa bàn: Hiểu đúng, thực hiện đúng 

Luật An toàn thực phẩm; chương trình Thành phố 4 an; vận động sử dụng muỗng 

không rãnh... 

+ Tuyên truyền về tác hại đối với sức khỏe người tiêu dùng, thiệt hại đối với 

nhà sản xuất, kinh doanh khi sử dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật kháng sinh 

không đúng quy định; chất cấm, chất không được phép sử dụng (tác hại của việc sử 

dụng chất cấm, lạm dụng chất cấm, lạm dụng hóa chất, kháng sinh đối với người 

sản xuất, tác hại đối với sức khỏe người tiêu dùng). 

+ Tuyên truyền phổ biến cách nhận biết nhanh sản phẩm không đảm bảo 

ATTP; hướng dẫn sơ chế, bảo quản và tiêu dùng thực phẩm an toàn; nói không với 

chất cấm trong chăn nuôi vận động người dân, các tổ chức tích cực tham gia phát 

hiện, tố giác các trường hợp sử dụng hóa chất, kháng sinh, thuốc bảo vệ thực vật 

cấm, giả, ngoài danh mục; tiêu thụ, vận chuyển thực phẩm không an toàn cho cơ 

quan chức năng để kịp thời xử lý. 

b) Công tác quán triệt triển khai 

- Hàng năm đều ban hành và triển khai thực hiện các kế hoạch: 

+ Kế hoạch về triển khai đảm bảo ATVSTP trong dịp tết nguyên đán và mùa 

lễ hội theo từng năm. 

+ Kế hoạch về thực hiện kế hoạch đảm bảo VSATTP theo từng năm. 

+ Kế hoạch về thực hiện kế hoạch đảm bảo VSATTP nhân tháng hành động 

vì VSATTP theo từng năm.  

+ Kế hoạch về thực hiện kế hoạch đảm bảo VSATTP nhân dịp tết trung thu. 

- Ngoài ra theo chủ điểm và tình hình hàng năm ban hành các kế hoạch: 

+ Kế hoạch về thực hiện kế hoạch đảm bảo VSATTP nhân dịp pháo hoa 

quốc tế. 

+ Kế hoạch kiểm tra về VSATTP và sử dụng muỗng ăn không có rãnh của 

các hộ kinh doanh.  
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+ Kế hoạch về tổ chức điều tra hộ kinh doanh thức ăn đường phố và tuyên 

truyền Nghị định 115/2018 của Chính phủ về xử lý vi phạm trong lĩnh vực 

VSATTP. 

c) Công tác kiểm tra 

- Duy trì công tác ra quân kiểm tra tuần 02 lần, kiểm tra theo cuốn chiếu 

theo từng tuyến đường. Lập danh sách quản lý, theo dõi tăng giảm hộ theo từng 

quý. 

- Định kỳ hàng quý hoặc đột xuất kiểm tra công tác bảo đảm VSATTP tại 

các bếp ăn tập thể, nhất là bếp ăn các nhóm trẻ gia đình trên địa bàn. 

- Phối hợp cùng UBMTTQVN phường, các hội đoàn thể phường tổ chức 

kiểm tra theo chuyên đề và sử dụng muỗng không rãnh. 

- Thường xuyên phối hợp cùng UBMTTQVN thành phố, quận kiểm tra theo 

chuyên đề công tác phối hợp giữa mặt trận và chính quyền trong quản lý VSATTP. 

- Trong quá trình tổ chức kiểm tra, cũng như hướng dẫn kịp thời những 

trường hợp vi phạm yêu cầu hộ kinh doanh thực hiện đúng theo các nội dung quy 

định về đảm bảo VSATTP. 

- Trong 10 năm qua đã tổ chức kiểm tra, phối hợp các ngành thành phố, 

quận kiểm  tra  hơn 1.438 lượt hộ kinh doanh và quán thức ăn đường phố, qua 

kiểm tra đã lập biên bản xử lý nhắc nhở 120 trường hợp, không có cơ sở nào vi 

phạm phải đề xuất xử lý hành chính.  

d) Công tác sơ tổng kết 

- Tùy thuộc vào nội dung, lồng ghép với công tác sơ tổng kết của chính 

quyền, hàng năm UBND phường đều tổ chức hội nghi sơ kết 6 tháng, tổng kết năm 

trong công tác kiểm tra, xử lý đảm bảo VSATTP. 

- Kịp thời biểu dương các cá nhân, tập thể thực hiện tốt công tác đảm bảo 

VSATTP trên địa bàn phường. 

2. Đánh giá những kết quả đạt được theo các nhiệm vụ của Chỉ thị số 

08-CT/TW và Kết luận số 11-KL/TW 

a) 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 

- Đối với Đảng ủy hàng năm đều có văn bản chỉ đạo thực hiện công tác đảm 

bảo VSATTP gắn với thực hiện hiệu quả chương trình thành phố “4 an”,  đưa nội 

dung này vào tiêu chí đánh giá chi bộ cuối năm. Đảng ủy, UBND phường đã chỉ 

đạo thành lập Ban chỉ đạo liên ngành về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm 

phường; hằng năm chỉ đạo củng cố, thay đổi thành viên phù hợp nhằm tham mưu 

công tác triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giải pháp về bảo đảm VSATTP 

trên địa bàn được thống nhất, đồng bộ. 

- Đối với chính quyền, đây là trong những nội dung trọng tâm của quận giao 

và nội dung thường xuyên triển khai thực hiện. Duy trì công tác kiểm tra, kiểm 
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soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

- Các hộ gia đình đặc biệt là hộ kinh doanh từng bước ý thức được trong 

công tác đảm bảo VSATTP, chấp hành nghiêm các quy định về ATTP trong kinh 

doanh sản xuất, nói “Không với thực phẩm bẩn”. 

b) Sự phối hợp liên ngành trong tổ chức, triển khai công tác ATTP 

- Hàng năm đều có phối hợp cùng các cơ quan của quận như Phòng Y tế, 

Phòng Kinh tế…tổ kiểm tra liên ngành về VSATTP kiểm tra định kỳ, đột xuất, xử 

lý kịp thời  các hộ kinh doanh vi phạm.  

- Trong công tác triển khai luôn có sự phối hợp giữa các lực lượng Công an, 

Quân sự, Tổ TTĐT, Đội Thuế, Trạm Y tế luôn là cơ quan tham mưu, kiểm tra theo 

nghiệp vụ chuyên môn. 

- Ngoài ra, mặt trận, các hội đoàn thể, các trường học trên địa bàn có sự phối 

hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc thường xuyên, đột 

xuất. 

c) Việc xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật, tiêu chuẩn, quy 

chuẩn về ATTP 

- Thực hiện theo hướng dẫn của quận, thành phố, bên cạnh đó UBND quận 

Hải Châu đã có mô hình phát động trong các hộ kinh doanh sử dụng muỗng không 

rãnh để kinh doanh, đã được đồng tình ủng hộ. Đến nay đã có 100% hộ kinh doanh 

sử dụng muỗng không rãnh. 

- Tổ chức kiểm tra giám sát hộ kinh doanh thực hiện theo các quy chuẩn quy 

định về đảm bảo VSATTP. 

d) Công tác thông tin, tuyên truyền, sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các 

tổ chức chính trị - xã hội 

- Hàng năm UBMTTQVN phường và các đoàn thể đều xây dựng kế hoạch 

kiểm tra giám sát công tác triển khai thực hiện VSATTP của UBND.  

 - Đến nay tất cả các hộ SXKD trên địa bàn đều nắm dược cơ bản nội dung 

của công tác đảm bảo VSATTP.  

- Công khai danh sách hộ vi phạm trên trang thông tin điện tử của phường. 

- Tổ chức truyền thông về an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực 

phẩm; tuyên tuyền, biểu dương các điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất, chế biến 

thực phẩm an toàn, công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định rộng rãi trên 

trang thông tin điện tử của phường. 

e) Đầu tư kinh phí, xã hội hóa về ATTP; các mô hình mới, hiệu quả bảo đảm 

ATTP…  

- Trong quá trình thực hiện về công tác đảm bảo ATTP hàng năm kế hoạch 

của ngân sách đều được đầu tư kinh phí theo thực tế, đảm bảo cho công tác triển 

khai thực hiện kế hoạch như tuyên truyền, kiểm tra… 
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- Về mô hình 

+ UBMT phường: Duy trì Phiên chợ hàng Việt, tuyên truyền sử dụng thực 

phẩm sạch. 

 + Hội Phụ nữ phường: Mô hình Gia đình 5 Không, 3 Sạch; mô hình Phụ nữ 

nói không với thực phẩm bẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc.  

3. Những hạn chế, tồn tại 

- Thuận lợi 

+ Chính phủ, Thành ủy, UBND thành phố có nhiều chủ trương, chính sách 

cụ thể hóa nhằm chỉ đạo công tác bảo đảm VSATTP làm căn cứ cho địa phương 

triển khai thực hiện, đặc biệt chương trình thành phố 4 an trong đó có “An toàn vệ 

sinh thực phẩm” đã góp phần tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân 

tham gia thực hiện. 

+ Sự quan tâm của các cấp về chuyên môn cũng như trong công tác phối kết 

hợp khá đồng bộ, hiệu quả giữa các cấp, các ngành nên hiệu quả chất lượng cao 

ngày càng được nâng lên. 

+ Công tác kiểm tra được duy trì thường xuyên, công tác tuyên truyền đến 

từng hộ gia đình đã phần nào góp phần chấn chỉnh trong hoạt động kinh doanh 

thức ăn đường phố trong công tác đảm bảo ATTP. 

+ Ý thức chấp hành của đại bộ phận nhân dân về vấn đề đảm bảo VSATTP 

nhìn chung ngày càng được nâng cao, người tiêu dùng ngày càng thông thái hơn 

trong việc sử dụng thực phẩm sạch, có nguồn gốc xuất xứ… 

- Khó khăn 

+ Việc kinh doanh các hộ thức ăn đường phố không ổn định về địa điểm cũng như 

thời điểm buôn bán nên gây nhiều  khó khăn trong công tác quản lý, theo dõi.  

+ Đa phần các hộ buôn bán thức ăn đường phố là hộ thuộc diện khó khăn 

nên khi phát hiện dấu hiệu vi phạm rất khó xử phạt hành chính. 

+ Một bộ phận người dân vẫn còn chủ quan hoặc chưa có ý thức cao trong 

việc bảo đảm VSATTP đối với gia đình, người thân và cộng đồng nên nguy cơ 

tiềm ẩn vẫn còn. 

4. 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 

a) Tiếp tục lồng ghép công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức thông qua 

các buổi sinh hoạt của UBND, UBMT, các hội đoàn thể, các tổ dân phố và đa dạng 

hóa hình thức tuyên tuyền vận động qua các trang mạng xã hội, nhóm zalo, 

website… bằng các thông điệp, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện. 

b) Tích cực hướng dẫn cụ thể các hộ mới phát sinh thực hiện nghiêm các nội 

dung của công tác đảm bảo VSATTP gắn với tăng cường công tác kiểm tra, xử 

phạt các hộ kinh doanh vi phạm. 
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c) Quản lý, cập nhật và theo dõi chặt chẽ cơ sở dữ liệu của các hộ kinh 

doanh, buôn bán theo phân cấp quản lý để làm tốt hơn công tác bảo đảm VSATTP 

trên địa bàn; tuyệt đối không để các vụ việc đáng tiếc xảy ra. 

Trên đây là báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 

21/10/2011 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề 

ATTP trong tình hình mới” trên địa bàn phường Thuận Phước./. 

 

Nơi nhận:   
- Phòng Y tế quận Hải Châu (báo cáo)   

- Thường trực HĐND phường (báo cáo); 

- UBMT, các hội đoàn thể phường (biết);  

- Lưu: VT, VHXH. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Thanh Hùng
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