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….., ngày …… tháng …… năm 20…..

BÁO CÁO
Kết quả kết quả thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng
Chính phủ Tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực
phẩm trong tình hình mới năm 2020
I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2020
1. Công tác quản lý, chỉ đạo:
- Ban hành công văn hướng dẫn, kế hoạch triển khai Chỉ thị, tổ chức hội nghị quán
triệt thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ Tiếp tục
tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới (Chỉ
thị số 17/CT-TTg): Đối tượng, số lượng, địa điểm, thời gian ...
- Các hoạt động thực hiện nội dung Chỉ thị số 17/CT-TTg đã được lồng ghép, bố
trí trong các hoạt động thường xuyên; các hoạt động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên
quan thuộc lĩnh vực bảo đảm an toàn thực phẩm trong năm 2020.
2. Kết quả thực hiện các nội dung hoạt động trong năm 2020:
Kết quả thực hiện nội dung nhiệm vụ chung, nhiệm vụ đặc thù trong lĩnh vực bảo
đảm an toàn thực phẩm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp và Mặt
trân Tổ quốc theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 17/CT-TTg, cụ thể:
2.1. Kết quả rà soát, đề xuất và trình ban hành sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn
bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý; kết quả kiểm
tra, giám sát công tác quản lý an toàn thực phẩm và việc thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg của
Thủ tướng Chính phủ tại các tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý và việc xử lý tổ
chức, cá nhân lơ là, thiếu trách nhiệm trong quản lý (nếu có).
2.2 Kết quả thực hiện công tác giám sát an toàn thực phẩm; công tác hậu kiểm,
thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhận vi phạm
quy định về an toàn thực phẩm, kể cả về xử lý về hình sự (nếu có).
2.3. Kết quả thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong
lĩnh vực bảo đảm an toàn thực phẩm:
- Kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính về an toàn thực
phẩm thuộc thẩm quyền quản lý; thực hiện giải quyết thủ tục hành chính đúng thời hạn;

xây dựng lộ trình thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và công bố,
công khai các quy trình, thủ tục hành chính theo quy định.
- Kết quả rà soát, xây dựng kế hoạch cắt giảm, đơn giản điều kiện kinh doanh, thủ
tục hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý.
2.4. Kết quả thực hiện công tác thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm; biểu
dương các điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn; công khai
tổ chức, cá nhân vi phạm an toàn thực phẩm bị xử lý theo quy định:
Kết quả truyền thông, phổ biến văn bản pháp luật về an toàn thực phẩm; thông tin,
giáo dục và 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.
2.5. Kết quả thực hiện các Chương trình phối hợp của Chính phủ với Mặt trận tổ
quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong tuyên truyền, vận động và giám sát công
tác an toàn thực phẩm ở Trung ương và địa phương trong phạm vi, thẩm quyền quản lý.
2.6. Kết quả triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ
đạo điều hành đơn vị, xử lý công việc, báo cáo; kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị quản
lý an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý; kết quả phân bổ nguồn lực để đáp ứng
yêu cầu, mục tiêu công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2020.
2.7. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ đặc thù tại Chỉ thị số 17/CT-TTg.
2.8. Các hoạt động khác liên quan đến bảo đảm an toàn thực phẩm.
3. Nhận xét, đánh giá:
Dựa trên kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg năm 2020 và so sánh
với kết quả thực hiện cùng kỳ năm 2019 phân tích, đánh giá:
4.1. Thành tích đã đạt được: ..………………………………………………..
4.2. Tồn tại, nguyên nhân: ……………………………………………………
II. PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021
Xác định cụ thể các mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung và biện pháp thực hiện Chỉ thị số
17/CT-TTg năm 2021, tập trung vào những vấn đề trọng tâm cần ưu tiên giải quyết thuộc
thẩm quyền quản lý nhằm tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
trong tình hình mới.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Đề xuất, kiến nghị những nội dung cụ thể (nếu có) ……
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- ……………….;
- Lưu: …………….

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC 2
(Kèm Công văn số ..../BYT-ATTP ngày …. tháng …. năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
Bảng tổng hợp kết quả và so sánh chỉ tiêu thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg năm 2020
A. Bảng tổng hợp kết quả thực hiện
TT
1.

Nội dung hoạt động

Kết quả thực hiện

Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg:

1.1.

Kế hoạch thực hiện, công văn hướng dẫn, hội nghị Số lượng, trích yếu, đối
quán triệt…
tượng, thời gian, địa điểm

1.2.

Thực hiện nội dung Chỉ thị số 17/CT-TTg đã được Số lượng, tên từng hoạt
lồng ghép, bố trí trong hoạt động thường xuyên
động …

1.3

Hoạt động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan Số lượng, tên hoạt động,
thuộc lĩnh vực bảo đảm ATTP trong năm
tên các đơn vị phối hợp …

2.

Kết quả thực hiện các nội dung hoạt động trong năm

2.1.

Trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm
Rà soát, đề xuất và trình ban hành sửa đổi, bổ sung Số lượng, tên văn bản, nội
hoàn thiện các văn bản QPPL.
dung cụ thể …
Kiểm tra, giám sát công tác quản lý ATTP và việc thực
hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg tại các tổ chức, đơn vị thuộc Số lượng, tên đơn vị, kết
thẩm quyền quản lý; xử lý tổ chức, cá nhân lơ là, thiếu quả cụ thể …
trách nhiệm trong quản lý (nếu có)

2.2.

Số lượng, nội dung hoạt
Công tác giám sát ATTP; hậu kiểm, thanh tra, kiểm tra
động, kết quả cụ thể (vụ, tổ
và xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá
chức, cá nhân, xử lý hành
nhận vi phạm quy định về ATTP, kể cả về xử lý về
chính, xử lý sản phẩm vi
hình sự (nếu có)
phạm, xử lý hình sự…)

2.3.

Cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin
Số lượng, kết quả cụ thể …
trong lĩnh vực bảo đảm ATTP
Thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính Số lượng, nội dung hoạt
về ATTP thuộc thẩm quyền quản lý
động, kết quả cụ thể …
Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính đúng thời hạn;
xây dựng lộ trình thực hiện cung cấp dịch vụ công trực Số lượng, nội dung hoạt
tuyến mức độ 3, 4 và công bố, công khai các quy trình, động, kết quả cụ thể …
thủ tục hành chính theo quy định.
Rà soát, xây dựng kế hoạch cắt giảm, đơn giản điều
Số lượng, nội dung hoạt
kiện kinh doanh, thủ tục hành chính lĩnh vực ATTP
động, kết quả cụ thể …
thuộc thẩm quyền quản lý.

2.4.

Công tác thông tin, truyền thông về ATTP; biểu dương
các điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất, chế biến thực
phẩm an toàn; công khai tổ chức, cá nhân vi phạm
ATTP bị xử lý theo quy định

Số lượng, tên hoạt động,
kết quả cụ thể (hội nghị, hội
thảo, tọa đàm, tin, bài,
phóng sự …).

Ghi
chú

TT

Nội dung hoạt động

Kết quả thực hiện

2.5.

Thực hiện các Chương trình phối hợp của Chính phủ
với Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành
Số lượng, nội dung hoạt
viên trong tuyên truyền, vận động và giám sát công tác
động, kết quả cụ thể …
ATTP ở Trung ương và địa phương trong phạm vi,
thẩm quyền quản lý.

2.6.

Ưu tiên bố trí nguồn lực cho công tác bảo đảm ATTP
Số nguồn lực cụ thể …
theo đúng quy định

Ghi
chú

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản
lý, chỉ đạo điều hành đơn vị, xử lý công việc, báo cáo; Số lượng, nội dung hoạt
kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị quản lý an toàn động, kết quả cụ thể …
thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý
Phân bổ nguồn lực để đáp ứng yêu cầu, mục tiêu công Tên nguồn lực, số lượng,
tác bảo đảm ATTP năm 2020
kết quả cụ thể …
2.7.

Thực hiện các nhiệm vụ đặc thù được yêu cầu tại Chỉ Số lượng, nội dung hoạt
thị số 17/CT-TTg
động, kết quả cụ thể …

B. Bảng so sánh một số chỉ tiêu thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg năm 2020
TT

Chỉ tiêu

1.

Công tác giám sát ATTP; công tác hậu kiểm, thanh tra,
kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ
chức, cá nhận vi phạm quy định về ATTP

2.

Giải quyết thủ tục hành chính đúng thời hạn; xây dựng lộ
trình thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ
3, 4 và công bố, công khai các quy trình, thủ tục hành
chính theo quy định.

3.

Công tác thông tin, truyền thông về ATTP; biểu dương
các điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất, chế biến thực
phẩm an toàn; công khai tổ chức, cá nhân vi phạm ATTP
bị xử lý theo quy định

4.

Thực hiện các Chương trình phối hợp của Chính phủ với
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên
trong tuyên truyền, vận động và giám sát công tác ATTP
ở Trung ương và địa phương trong phạm vi, thẩm quyền
quản lý.

5.

Phân bổ nguồn lực để đáp ứng yêu cầu, mục tiêu công tác
bảo đảm ATTP năm 2020

6.

Thực hiện các nhiệm vụ đặc thù được yêu cầu tại Chỉ thị
số 17/CT-TTg

Thực hiện
năm 2020

So sánh với
cùng kỳ 2019
(+/-,%)

