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SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

CHI CỤC AN TOÀN  

VỆ SINH THỰC PHẨM 
____________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
____________________________________________ 

Số:       /BC-ATTP Kon Tum, ngày 03 tháng 7 năm 2020 

 

BÁO CÁO 
Kết quả triển khai Dự án 8 - Hoạt động truyền thông an toàn thực phẩm 

Chương trình mục tiêu y tế - dân số 06 tháng đầu năm 2020  
___________ 

Kính gửi: Cục An toàn thực phẩm 
 

I. Thông tin chung 

1. Dân số: 564.463 người 8. Hỗ trợ của UBND (triệu đồng):  

2. Diện tích: 9.674,2 km2 - Tỉnh: 87 

3. Số huyện, thành phố: 10 - Huyện: 34.875 

4. Số xã, phường, thị trấn: 102 - Xã: Không 

5. Tổng số kinh phí TW cấp từ CTMT 

YT-DS DA 8 - Hoạt động ATTP (triệu 

đồng): 155 

 

II. Kết quả hoạt động 

1. Hoạt động 1: Duy trì Tháng hành động vì an toàn thực phẩm; xây 

dựng nội dung thông điệp 

Chỉ tiêu 

Xã Huyện Tỉnh 

Số 

lượng/ 

loại 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lượng/ 

loại 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lượng/ 

loại 

Không 

Họp Ban Chỉ đạo 08 7,8 02 20 0  

Có Quyết định, Công văn, 

Chỉ thị chỉ đạo Tháng hành 

động 

82 80,4 10 100 03  

Xây dựng kế hoạch triển 

khai 
92 90,2 10 100 04  
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Có tổ chức hội nghị triển 

khai 
23 22,5 3 30 0  

Tổ chức Lễ phát động 0  0  0  

Xây dựng thông điệp 0  0  0  

Nhân bản thông điệp 0  233  28  

2. Hoạt động 2: Huy động các kênh truyền thông và lực lượng truyền 

thông; sản xuất các tài liệu truyền thông, tập huấn, đào tạo 

1. Tuyên truyền trên 

phương tiện thông 

đại chúng: 

Xã Huyện Tỉnh 

Số tin, 

bài 

Số lần 

phát  

Số tin, 

bài 

Số lần 

phát  

Số tin, 

bài 

Số lần 

phát  

Phát thanh: 24 1.588 21 542 41 91 

Truyền hình 0 0 14 265 41 91 

Báo 0  0  20  

Trang điện tử 0  01  20  

2. Truyền thông trực 

tiếp 

Số 

lớp/cuộc 

Số 

người 

Số 

lớp/cuộc 

Số 

người 

Số 

lớp/cuộc 

Số 

người 

Hội thảo 0 0 0 0 0 0 

Nói chuyện chuyên đề 2.268 25.310 223 5.895 4 205 

Cuộc thi 0 0 0 0 0 0 

Sự kiện 0 0 0 0 0 0 

3. Đào tạo, tập huấn 
Số 

lớp/cuộc 

Số 

người 

Số 

lớp/cuộc 

Số 

người 

Số 

lớp/cuộc 

Số 

người 

Đào tạo có chứng chỉ 0 0 0 0 0 0 

Tập huấn 0 0 02 42 02 73 
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4 
Xây dựng, sản xuất các tài 

liệu truyền thông: 
Xã Huyện Tỉnh 

4.1 Băng rôn, khẩu hiệu (cái) 57 186 112 

4.2 Tranh áp - phích (cái) 130 599 1.800 

4.3 Tờ gấp (tờ) 200 1.3640 3.000 

4.4 Băng, đĩa (cái) 0 83 0 

4.5 Khác ( sổ tay ...) 0 0 0 

5 Nhân bản tài liệu truyền 

thông do TW cấp (nếu có) 
Xã Huyện Tỉnh 

 Băng rôn, khẩu hiệu (cái) 69 06 0 

 Tranh áp - phích (cái) 0 155 0 

 Tờ gấp (tờ) 0 3.220 2.000 

 Băng, đĩa (cái) 0 72 58 

 Khác (sổ tay ...) 0 0 0 

3. Hoạt động 3: Đánh giá KAP, đánh giá tỷ lệ cập nhật kiến thức về an 

toàn thực phẩm của các nhóm đối tượng; xây dựng cơ sở dữ liệu và ứng dụng 

công nghệ thông tin; triển khai đội truyền thông cơ động; điều hành, giám sát, 

kiểm tra, báo cáo 

STT Hoạt động Đơn vị 

tính 

Kết quả Nội dung  

1 Hoạt động của các đội tuyên truyền 

cơ động về ATTP 

Lần/cuộc 352/12.264 Phòng chống 

ngộ độc: 

rượu, sắn, 

cóc, lá ngón, 

nấm; cách 

lựa chọn 

thực phẩm 

bao gói sẵn. 

2 Xây dựng cơ sở dữ liệu và ứng dụng 

CNTT 

0 0 0 

 Phần mềm dữ liệu (xây dựng, duy 

trì) 

0 0 0 
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 Trang, mục truyền thông 0 0 0 

 Khác    

3 Đánh giá kiến thức ATTP Chỉ tiêu KH Tỷ lệ đạt 

 Tỷ lệ người sản xuất có kiến thức đúng về 

ATTP 

85% 82,6 

 Tỷ lệ người kinh doanh có kiến thức đúng về 

ATTP 

85% 82,7 

 Tỷ lệ người tiêu dùng có kiến thức đúng về 

ATTP 

80% 78 

 Tỷ lệ người quản lý, lãnh đạo có kiến thức đúng 

về ATTP 

90% 88,1 

4 Đánh giá thực hành ATTP   

 Tỷ lệ người sản xuất có thực hành đúng về 

ATTP 

85% 82,6 

 Tỷ lệ người kinh doanh có thực hành đúng về 

ATTP 

85% 82,7 

 Tỷ lệ người tiêu dùng có thực hành đúng về 

ATTP 

80% 78 

 Tỷ lệ người quản lý, lãnh đạo có thực hành đúng 

về ATTP 

90% 88,1 

5 Đánh giá cập nhật kiến thức ATTP   

 Tỷ lệ người sản xuất được cập nhật kiến thức về 

ATTP 

80% 78,3 

 Tỷ lệ người kinh doanh được cập nhật kiến thức 

về ATTP 

80% 78,6 

 Tỷ lệ người tiêu dùng được cập nhật kiến thức 

về ATTP 

80% 78 

 Tỷ lệ người quản lý, lãnh đạo được cập nhật 

kiến thức về ATTP 

80% 78,6 
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III. Đánh giá chung 

1. Mục tiêu, chỉ tiêu 

- Đạt mục tiêu kế hoạch đề ra: nâng cao kiến thức, thực hành về ATTP và ý 

thức trách nhiệm của người sản xuất, người kinh doanh, người tiêu dùng và 

người quản lý, lãnh đạo thông qua các hoạt động tập huấn, nói chuyện chuyên 

đề, truyền thanh, truyền hình, cấp phát tờ rơi, áp phích, treo băng rôn, viết tin, 

bài đăng trên các trang thông tin điện tử, báo in; Các hoạt động được theo dõi, 

kiểm tra, giám sát, đánh giá tại tuyến tỉnh, tuyến huyện và tuyến xã bảo đảm 

thực hiện chương trình hiệu quả. 

- Chỉ tiêu thực hiện được hoàn thành vào cuối năm. 

2. Ưu điểm 

Tuyến xã, tuyến huyện, tuyến tỉnh đều ban hành đầy đủ các văn bản trong 

Tháng hành động vì an toàn thực phẩm. 

3. Tồn tại, hạn chế 

Chưa tổ chức được các cuộc thi, sự kiện, xây dựng cơ sở dữ liệu và ứng 

dụng công nghệ thông tin. 

4. Kiến nghị 

Cục An toàn thực phẩm tăng cường tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên 

môn, nghiệp vụ cho các đơn vị địa phương. 

 

  

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Sở Y tế;                                                                                 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Các phòng thuộc Chi cục; 

- Lưu: VT, NV. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Thành 
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