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BÁO CÁO
Kết quả công tác tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại
và hàng giả dịp tết Trung thu năm 2020
Thực hiện Công văn số 12369/BCĐ-KTTC của Ban chỉ đạo 389 tỉnh về
việc tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp
Tết Trung thu 2020; Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả thực hiện cụ thể
như sau:
1. Tập huấn, tuyên truyền
Tổ chức 01 lớp tập huấn về công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm
thủy sản cho cán bộ quản lý cấp huyện và đại diện 108 hộ sản xuất kinh doanh
thực phẩm trên đia bàn; cử cán bộ phối hợp với BTV Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ
chức 02 lớp tập huấn về an toàn thực phẩm cho cơ sở đoàn, cán bộ, đoàn viên
thanh niên.
Trong quá trình thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra Đoàn thanh tra đã
tuyên truyền, phổ biến các quy định của nhà nước về công tác an toàn thực
phẩm nông lâm thủy sản cho các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh
thực phẩm nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn tỉnh.
2. Công tác thanh tra, kiểm tra
- Thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch: Phối hợp với UBND huyện tiến
hành thanh tra 11 cơ sở thuộc phạm vi quản lý của cấp huyện trong đó huyện
Thiệu Hóa 06 cơ sở; huyện Quảng Xương 05 cơ sở. Kết quả thanh tra 11 cơ sở
chấp hành tốt các quy định của nhà nước.
- Thanh tra, kiểm tra đột xuất: thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra đột xuất
việc chấp hành các quy định của pháp luật trong thực phẩm không đảm bảo an
toàn thực phẩm đối với các sản phẩm của Công ty TNHH hai thành viên lối sống
mới, địa chỉ: tổ 2, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội có
sản phẩm bán trên thị trường tỉnh Thanh Hóa. Kết quả đã thu hồi 19 sản phẩm,
trong đó có12 sản phẩm Pate Minh Chay, 07 sản phẩm khác. Hiện nay đang
được lưu giữ, bảo quản tại kho Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và
thủy sản – Sở Nông nghiệp và PTNT để xử lý theo quy định.
- Kiểm tra liên ngành: Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban ngành tham gia 3
Đoàn kiểm tra liên ngành trong dịp tết Trung thu năm 2020. Kết quả đã tiến
hành kiểm tra được 53 cơ sở trong đó 45 cơ sở chấp hành tốt các quy định của
nhà nước; 02 cơ sở chuyển sang hoạt động khác; 06 cơ sở vi phạm bị xử lý vi
phạm hành chính, thu nộp ngân sách nhà nước 27,5 triệu.
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Trên đây là báo cáo kết quả công tác tăng cường chống buôn lậu, gian lận
thương mại và hàng giả dịp tết Trung thu năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT
Thanh Hóa báo cáo Ban chỉ đạo 389 tỉnh./.
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