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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    SỞ CÔNG THƯƠNG                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số: 1499 / BC-SCT                                 Quảng Trị, ngày 01 tháng 10  năm 2019 

 

 

BÁO CÁO 

Giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri 

tại kỳ họp thứ 10, Khóa VII 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Trị tại Công văn số 

3722/UBND-TH ngày 16/8/2019 V/v báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị  

của cử tri tại kỳ họp thứ 10, Khóa VII. Sở Công Thương báo cáo, giải trình các nội 

dung liên quan thuộc phạm vi quản lý của ngành như sau: 

1. Vấn đề liên quan đến Phụ lục kèm theo Công văn số 3722/UBND-TH 

ngày 16/8/2019 

Các nội dung được đề cập trong Phụ lục không thuộc lĩnh vực, thẩm quyền giải 

quyết, giải trình của Sở Công Thương. 

2. Vấn đề liên quan đến Báo cáo số 219/BC-HĐND ngày 17/7/2019 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

- Tình trạng sản xuất, chế biến, tiêu thụ thực phẩm bẩn; việc hóa chất công 

nghiệp, phụ gia trong chế biến thực phẩm chưa được kiểm soát chặt chẽ và có xu 

hướng ngày càng gia tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân gây nhiều 

hoang mang, quan ngại trong dư luận, nhất là việc các trường học, nhà máy cố tình 

sử dụng nguồn thực phẩm bẩn, nhiễm giun sán… gây phẫn nộ trong dư luận. Kính đề 

nghị tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý nghiêm những sai phạm trong vệ sinh 

an toàn thực phẩm, đảm bảo an toàn sức khỏe và lấy lại lòng tin của người tiêu dùng: 

Theo quy định của Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010; 

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 thì trách nhiệm quản lý nhà nước về an 

toàn thực phẩm được giao cho 03 Bộ: Bộ Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

và Công Thương, trong đó Bộ Công Thương chịu trách nhiệm quản lý các sản phẩm: 

Bia, rượu, nước giải khát; Dầu thực vật; Sữa chế biến; Bột và tinh bột; Bánh, mứt, kẹo 

và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng các sản phẩm thực phẩm nêu trên.  

Trên cơ sở đó UBND tỉnh đã có quyết định thành lập Ban chỉ đạo liên ngành về 

vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Trị;  giao Sở Y tế, là cơ quan thường trực Ban 

chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm, một số Sở, ngành liên quan trong đó có 

Sở Công Thương là thành viên của Ban chỉ đạo. 

* Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Sở Công Thương trong 

năm 2018: 

Sở Công Thương Quảng Trị là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện 

công tác quản lý về an toàn thực phẩm thuộc ngành Công Thương theo phân cấp của 

Bộ Công Thương tại Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 quy định về 

quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương. 
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- Sở Công Thương đã ban hành Công văn số 357/SCT- QLTM ngày 29/3/2017 

về việc đề nghị các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc liên quan tăng 

cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh rượu; Ban hành Công 

văn số 59/SCT-QLTM ngày 15/01/2018 yêu cầu Chi cục Quản lý thị trường thống kê, 

lập danh sách quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn để giám 

sát, quản lý. 

- Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 431/KH-SCT ngày 11/4/2018 về 

việc triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2018 của ngành Công 

Thương. Bên cạnh đó, Sở đã chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường quản lý 

giá, an toàn thực phẩm trong thời gian tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 trên 

địa bàn tỉnh tại văn bản số 621/SCT-QLTM ngày 22/5/2018. 

- Sở Công Thương ban hành Công văn số 676/SCT-QLTM ngày 01/6/2018 đề 

nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện Nghị 

định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm. 

- Thực hiện văn bản số 2926/UBND-NN ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh về việc 

tăng cường công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật và quản lý các khu cách 

ly kiểm dịch động vật, Sở đã có Công văn  số 915/SCT-QLTM ngày 16/7/2018 về 

việc chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan 

tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển, giết mổ động vật, gia súc, gia cầm 

trên địa bàn toàn tỉnh; Thực hiện văn bản số 2813/UBND-VX ngày 03/7/2018 của 

UBND tỉnh về việc kiểm soát chất lượng dịch vụ, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách 

du lịch, Sở Công Thương đã có Công văn  số 914/SCT-QLTM ngày 16/7/2018 về 

việc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trong mùa du lịch, lễ hội trên 

địa bàn tỉnh, nhất là vấn đề kiểm tra ATTP. 

- Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Công Thương tại văn bản số 6319a/BCT-KHCN 

ngày 13/8/2018 về việc triển khai thanh tra, kiểm tra ATTP trong dịp tết trung thu 

năm 2018, Sở đã ban hành Công văn  số 1114/SCT-QLTM ngày 24/8/2018 yêu cầu 

Chi cục Quản lý thị trường chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây 

dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo ATTP đối với các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, nhập khẩu các mặt hàng thực phẩm sử dụng nhiều trong dịp Tết 

Trung thu tại địa phương; Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-BCĐLNVSATTP ngày 

31/8/2018 của Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh ATTP tỉnh, Sở Công Thương đã có văn 

bản số 1173/SCT-QLTM ngày 07/9/2018 chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường thành 

lập Đoàn Kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra trong dịp Tết Trung thu năm 2018. 

Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-BCT ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Bộ Công 

Thương về việc giao nhiệm vụ và chỉ định đơn vị thực hiện hoạt động năm 2018 Dự 

án ATTP thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số, Sở đã xây dựng và tổ thực hiện 

Kế hoạch số 833/KH-SCT ngày 28/6/2018 về việc tổ chức kiểm tra tình hình thực 

hiện các quy định của pháp luật về ATTP thuộc phạm vi quản lý của ngành Công 

Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Chi cục QLTT tỉnh đã ban hành Quyết định số 

395/QĐ-QLTT ngày 27/7/2018 về việc thành lập Đoàn kiểm tra ATTP của Chi cục 
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QLTT để tiến hành kiểm tra toàn diện trên toàn địa bàn tỉnh, đồng thời chỉ đạo các 

Đội QLTT tiếp tục kiểm tra chuyên đề ATTP theo kế hoạch đã được phê duyệt. 

Bên cạnh đó, thông qua Đề án “Mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực 

phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”, Sở Công Thương đã phối hợp với UBND thành 

phố Đông Hà và các Sở, ngành liên quan tổ chức tập huấn và sát hạch kiến thức an 

toàn thực phẩm cho 218 hộ tiểu thương kinh doanh rau, củ, quả trong chợ Đông Hà. 

 

Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong 

ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có những chuyển biến tích cực; 

công tác cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an toàn thực phẩm (ATTP), giấy 

xác nhận kiến thức về ATTP đã được thực hiện đúng quy trình hệ thống quản lý chất 

lượng theo TCVN ISO 9001:2008 và quy trình giải quyết thủ tục hành chính áp dụng 

tại Sở; Thường xuyên cung cấp thông tin, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật 

liên quan về an toàn thực phẩm để các đơn vị nghiên cứu; hướng dẫn và đôn đốc các 

doanh triển khai thực hiện các quy định hiện hành về ATTP nhằm nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả trong hoạt động sản xuất, chế biến của các đơn vị.  

Hàng năm, Sở Công Thương đã chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế, Phòng Kinh 

tế - Hạ tầng của các huyện, thị xã, thành phố tiến hành kiểm tra định kỳ 01 lần/năm tại 

các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, đã chấn 

chỉnh tình hình đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các đơn vị.  

Để tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm trong ngành Công Thương; 

Ngày 02/02/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2018/NĐ - CP quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm thay thế Nghị định số 

38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012.  

* Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Sở Công Thương trong 6 

tháng đầu năm 2019: 

Căn cứ các quy định nêu trên để đảm bảo tính đồng bộ trong việc thực hiện các 

quy định của pháp luật hiện hành và tạo hành lang pháp lý trong công tác quản lý nhà 

nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương đã xây dựng và trình 

UBND tỉnh ban hành số Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 về việc 

Phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của 

ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thay  thế Quyết định số 46/2016/QĐ 

- UBND ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh, theo đó UBND tỉnh giao cho UBND các 

huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 

thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương đối với những cơ cở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm nhỏ lẽ được cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc Ủy ban nhân 

dân huyện, thị xã, thành phố cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định 

(trừ cơ sở sản xuất thực phẩm thuộc mô hình Hợp tác xã) và cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nhỏ lẻ không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh theo quy định trên 

địa bàn (sao gửi Quyết định Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 08/4/2019). 

- Sở Công Thương đã ban hành Công văn số 115/SCT-QLTM ngày 23/01/2018 

về việc tăng cường công tác đảm bảo ATTP Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội 

Xuân 2019; đề nghị Cục Quản lý thị trường chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường phụ 
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trách địa bàn tăng cường công tác thanh tra, giám sát hoạt động kinh doanh thực 

phẩm, nhất là hoạt động kinh doanh thực phẩm tại chợ, siêu thị và các cơ sở thuộc hệ 

thống dự trữ, phân phối thực phẩm trên địa bàn; Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm 

soát chất lượng, an toàn thực phẩm đối với các mặt hàng sử dụng nhiều trong dịp Tết 

Nguyên đán như rượu, bia, bánh, kẹo, nước giải khát, phụ gia thực phẩm để hạn chế 

thấp nhất nguy cơ gây ra ngộ độc thực phẩm; Kiểm soát việc chấp hành pháp luật về 

giá, đảm bảo an toàn thực phẩm trong kinh doanh và chất lượng hàng hóa trong dịp 

Lễ, tết của các tiểu thương kinh doanh trên địa bàn. Đồng thời, đề nghị UBND các 

huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan tăng cường công tác 

kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý 

của ngành Công Thương trên địa bàn; Chỉ đạo phòng Kinh tế/Kinh tế và hạ tầng thực 

hiện nghiêm túc việc cấp phép và quản lý sau cấp phép đối với các cơ sở sản xuất 

rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh; Chỉ đạo UBND các xã, phường quản lý 

chặt chẽ các cơ sở sản xuất rượu thủ công để bán lại cho các doanh nghiệp có giấy 

phép kinh doanh rượu. 
Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-BCĐLNVSATTP ngày 19/3/2018 của Ban Chỉ 

đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm về việc triển khai "Tháng hành động vì an 

toàn thực phẩm" năm 2019, Sở Công Thương đã xây dựng kế hoạch số 546/KH-SCT 

ngày 11/4/2019 về việc triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2019 

thuộc phạm vi quản lý ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Ngoài ra, Sở 

Công Thương đã cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm 

của tỉnh theo Kế hoạch số 16/KH-BCĐLNVSATTP ngày 19/3/2019 của Ban Chỉ 

đạo Liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh và theo Kết luận của Phó chủ tịch 

UBND tỉnh Hoàng Nam tại Hội nghị triển khai Kế hoạch ''Tháng hành động vì an 

toàn thực phẩm'' năm 2019; Tham gia Đoàn kiểm tra theo kế hoạch số 260/KH-

BCĐTƯATTP ngày 04/3/2019 của Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm 

Trung ương về việc triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019. 

 Sở Công Thương tập trung thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực 

phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được Sở Kế hoạch và Đầu tư 

cấp giấy đăng ký kinh doanh theo phân cấp tại Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 

15/11/2018 của Bộ Công Thương, các cơ sở còn lại thuộc thẩm quyền quản lý của 

UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Vậy, Sở Công Thương kính báo cáo HĐND  và UBND tỉnh./.  

 Nơi nhận:                   GIÁM ĐỐC  

 - HĐND tỉnh QT; 
 - UBND tỉnh QT; 

 - GĐ, các PGĐ Sở;   

 - Phòng QLCN, QLTM;                                                                   

 - Lưu: VT, TTra.                                                                       

 

           Lê Quang Vĩnh                                                                                   
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