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BÁO CÁO
Kết quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp
và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 01/2021
UBND Thành phố báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý chất lượng vật
tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 01/2021 như sau:
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 01/2021
1. Công tác chính sách, pháp luật và chỉ đạo điều hành
Chủ động, tăng cường các biện pháp phòng, chống d ch bệnh truy n nhi m,
thường uy n giám sát d ch bệnh, ki m tra giám sát các trang tr i, gia tr i chăn
nuôi, nhất là các hộ chăn nuôi thủy cầm, khuyến cáo các hộ chăn nuôi chủ động
ti m vắc in phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm của mình và thường uy n ti u
độc sát trùng.
2. Về phổ biến giáo dục pháp luật; thông tin truyền thông về chất lượng
VTNN, an toàn thực phẩm
Trong tháng, Bộ phận truy n thanh đã bi n so n và viết các tin, bài đ tuy n
truy n trong các chương trình phát thanh với các nội dung gồm: những quy đ nh v
an toàn thực phẩm, các kiến thức v cách chọn lựa, bảo quản, chế biến thực phẩm
an toàn; khuyến khích người ti u dùng sử dụng các thực phẩm s ch; khuyến khích
sản uất nông nghiệp s ch; thông tin k p thời các cơ sở sản uất kinh doanh thực
phẩm và sản phẩm nông, lâm thủy sản không đảm bảo an toàn thực phẩm đến
người dân, đ nâng cao cảnh giác và không sử dụng các thực phẩm của cơ sở
này;…Kết quả, tuy n truy n được 07 tin, 01 bài, với thời lượng phát sóng 57
phút. B n c nh đó, các Tr m Truy n thanh ã, phường và các cụm loa không dây
tr n đ a bàn Thành phố cũng tiếp âm và tuy n truy n các nội dung này.
3. Kết quả sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng,
ATTP
Trong tháng, thực hiện đánh giá chứng nhận VietGAP tr n rau với diện tích
2,1 ha cho 03 hộ Tổ hợp tác rau an toàn khu phố Ninh Nghĩa, phường Ninh Th nh;
tr n cây ăn quả t i ấp Tân Phước, Tân Bình; tiến hành tri n khai cho 03 hộ nông
dân tham gia thực hiện theo quy trình VietGAP tr n cây ăn quả t i ã Tân Bình 24
ha với 03 hộ tr n cây: cam oàn, bơ, oài, mãng cầu, mít thái; đánh giá giám sát l i
Tổ hợp tác rau an toàn Ninh Phú, phường Ninh Sơn; tập huấn 01 lớp VietGap tr n
cây ăn quả t i Phước Tân, ã Tân Bình.
Tiếp tục theo dõi và tổng kết các mô hình đã có hỗ trợ (vật tư, giống) như:
trồng thâm canh Mít (2 ha), thâm canh Bưởi (1 ha) t i ã Tân Bình; Thâm canh
Xoài (1 ha) t i ã Th nh Tân. Tiếp tục theo dõi các mô hình chuy n giao tiến bộ
khoa học kỹ thuật: phòng côn trùng h i trái Bưởi bằng thảo dược; Thâm canh mít.
4. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm

1

a. Xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản
Trong tháng: ác nhận kiến thức an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản cho
03 người.
b. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông lâm
thủy sản
Trong tháng: thẩm đ nh và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ đi u kiện bảo đảm
an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản cho 01 cơ sở sản uất đậu hủ t i Phường IV.
c. Kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm nông lâm
thủy sản
Không.
II. KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2021
- Tiếp tục tuy n truy n, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật v chất
lượng ATTP nông lâm thủy sản; tăng cường công tác tuy n truy n đến tổ chức, cá
nhân ho t động trong lĩnh vực ngành nông nghiệp và PTNT v các văn bản quy
ph m pháp luật có li n quan nhằm nâng cao nhận thức của người dân v an toàn
thực phẩm.
- Tiếp tục thực hiện tổ chức ki m tra ác nhận kiến thức ATTP và thẩm đ nh
cấp giấy đủ đi u kiện an toàn thực phẩm cho các cá nhân tham gia sản uất, kinh
doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực Nông nghiệp Phát tri n nông thôn.
- Xây dựng Kế ho ch thanh, ki m tra li n ngành VSATTP Thành phố ki m
tra các cơ sở ản uất, kinh doanh thực phẩm tr n đ a bàn trước, trong và sau Tết
Nguy n dán Tân Sửu và L hội Xuân năm 2021.
- Tiếp tục theo dõi, thực hiện tốt các mô hình trồng trọt, chăn nuôi đã tri n
khai theo tiến độ công việc; hướng dẫn nông dân sử dụng phần m m KIPUS đ áp
dụng hiệu quả trong quá trình sản uất và sử dụng phần m m.
- Tiếp tục chủ động, tăng cường các biện pháp phòng chống d ch bệnh truy n
nhi m, thường uy n giám sát d ch bệnh, ki m tra giám sát các trang tr i, gia tr i
chăn nuôi, nhất là các hộ chăn nuôi thủy cầm, khuyến cáo các hộ chăn nuôi chủ
động ti m vắc in phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm của mình và thường uy n
ti u độc sát trùng. Tăng cường công tác ki m d ch, ki m soát giết mổ, ki m tra vệ
sinh thú y, phương tiện vận chuy n sản phẩm động vật.
Tr n đây là báo cáo v công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an
toàn thực phẩm tháng 01/2021 và kế ho ch trọng tâm công tác tháng 02/2021 của
UBND thành phố Tây Ninh./.
Nơi nhận:
- Thanh tra Sở NN&PTNT;
- CT, PCT UBND TP;
- Phòng Kinh tế TP;
- Lưu: VT, VP.
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