Sáng 24/10/2019, Đoàn giám sát của UBMTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, do Phó Chủ tịch Lê Văn
Minh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND quận Sơn Trà và UBND phường Thọ Quang về công
tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2019.

Quang cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo, trong thời gian qua, UBND quận Sơn Trà và phường Thọ Quang đã ban hành nhiều văn bản
chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch và các chỉ tiêu của UBND Thành phố về công
tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Công tác tuyên truyền được chú trọng cả về số lượng và chất lượng
bằng nhiều hình thức: nói chuyện, tập huấn, tờ rơi, cổ động trực quan, tuyên truyền trên sóng truyền thanh,
website, xe cổ động… Công tác giám sát được tăng cường, Hội LHPN quận và UBMT 7 phường đã tiến
hành giám sát công tác đảm bảo VSATTP, tập trung vào các trường mầm non, Tiểu học, thức ăn đường phố,
hộ kinh doanh chế biến thực phẩm…

Hiện nay quận Sơn Trà có 3562 cơ sở sản xuất, kinh doanh và phường Thọ Quang có 164 cơ sở hoạt động
với quy mô hộ gia đình. Quận đã kiểm tra 3380 cơ sở, phường kiểm tra được 157 cơ sở, xử phạt 09 cơ sở
với số tiền 21.5000.000đ. Việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện và ký cam kết ATTP được thực hiện
thường xuyên, ngành Y tế quả lý đạt tỷ lệ 100%, ngành Công thương quản lý đạt 82%, ngành Nông nghiệp
quản lý đạt 83,6%. Công tác quản lý, giám sát ô nhiễm thực phẩm bẩn được tăng cường, đã tiến hành test
nhanh thực phẩm gần 700 mẫu, kết quả đều đạt yêu cầu. Tất cả các chợ trên địa bàn quận đều được triển
khai xây dựng Mô hình chợ An toàn thực phẩm, theo đó quận đã đầu tư thực hiện nhiều hạng mục để đảm
bảo các tiêu chí, như cấp nước thủy cục, cải tạo hàng rong, nhà lồng, đầu tư hệ thống điện, nạo vét cống
thoát nước, nâng lối đi, lắp đặt bảng hiệu tại các lô hàng, xây dựng nhà vệ sinh, trang bị tạp dề, cấp hóa chất
tiêu độc khử trùng.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã thành lập 02 tổ, mỗi tổ gồm 04 thành viên đi giám sát, kiểm tra thực tế
tại 02 cơ sở kinh doanh và 02 cơ sở sản xuất thực phẩm tại phường An Hải Bắc và Thọ Quang. Về cơ bản,
tất cả các cơ sở được kiểm tra đều đảm bảo đầy đủ các yêu cầu theo tiêu chuẩn, chỉ lưu ý đến vấn đề niêm

phong khi lưu mẫu thức ăn, khám sức khỏe cận lâm sàng cho người chế biến, sản xuất thực phẩm.

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Văn Minh đánh giá cao
những kết quả đạt được, nhất là sự lãnh đạo, điều hành sâu sát, kịp thời của lãnh đạo UBND quận Sơn Trà
và phường Thọ Quang; đồng thời đề nghị địa phương cần tiếp tục phát huy những kết quả trong thời gian
tới, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hành động cho người dân nói không với
thực phẩm bẩn; vận động các hộ sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm phải đảm bảo an toàn; thường
xuyên kiểm soát chặt chẽ hàng hóa lưu thông, phân phối trên địa bàn; ngăn chặn việc kinh doanh hàng thực
phẩm giả, kém chất lượng, hàng nhập lậu, gian lận thương mại; kiểm soát kinh doanh phụ gia thực phẩm;
kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi cố tình vi phạm vệ sinh ATTP.
Hồng Thủy

