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 BÁO CÁO  

Kết quả kiểm tra việc bảo đảm an toàn thực phẩm 

 đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm thuộc phạm vi quản lý 
___________________ 

 

 

Căn cứ Quyết định số 693/QĐ-SYT ngày 10/12/2019 của Giám đốc Sở Y tế 

về việc phê duyệt kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm năm 2020; 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm báo cáo kết quả kiểm tra tại các cơ sở sản 

xuất thuộc phạm vi quản lý như sau: 

1. Thời gian, địa điểm kiểm tra:  

STT Địa điểm Thời gian 

1 Huyện Đăk Hà 04/6/2020 

2 Huyện Đăk Glei 05/6/2020 

3 Huyện Ngọc Hồi 08/6/2020 

4 Huyện Kon Plông và huyện Kon Rẫy 09/6/2020 

5 Huyện Đăk Tô 18/6/2020 

6 Huyện Ia H’Drai 19/6/2020 

7 Thành phố Kon Tum 22, 23, 24/6/2020 

2. Đối tượng kiểm tra 

Các cơ sở sản xuất thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Chi cục An toàn vệ 

sinh thực phẩm. 

3. Nội dung kiểm tra 

- Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010. 

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm. 

- Nghị định số 155/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. 

- Nghị định số 67/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy 

định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên 

ngành của Bộ Y tế. 



- Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về 

nhãn hàng hóa. 

- Thông tư số 05/2019/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 

43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa. 

- Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

26/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên 

thị trường. 

- Thông tư số 24/2019/TT-BYT ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm. 

- Thông tư số 48/2015/TT-BYT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.  

- Các văn bản khác của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ 

Công thương và các Bộ liên quan về bảo đảm ATTP. 

- Lấy mẫu gửi kiểm nghiệm (khi cần thiết). 

4. Kết quả kiểm tra 

- Tổng số cơ sở sản xuất thực phẩm được kiểm tra là 36 cơ sở, 33 cơ sở đạt 

chiếm tỷ lệ 91,67%. 

- Số cơ sở bị xử lý vi phạm hành chính là 03 cơ sở với tổng số tiền phạt là 

8.000.000 đồng về hành vi vi phạm: Sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với thực 

phẩm mà không đội mũ, đeo khẩu trang; cống rãnh thoát nước thải bị ứ đọng. 

5. Nhận xét 

- Ưu điểm: Các cơ sở có ý thức chấp hành tốt quy định về an toàn thực phẩm; 

hồ sơ pháp lý liên quan đến sản xuất thực phẩm tương đối đầy đủ; cơ sở vật chất, 

trang thiết bị dụng cụ tương đối đồng bộ; thực hiện kiểm nghiệm sản phẩm định kỳ 

theo quy định. 

- Tồn tại, hạn chế: Còn 03 cơ sở sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với thực 

phẩm mà không đội mũ, đeo khẩu trang; cống rãnh thoát nước thải bị ứ đọng./. 
 

Nơi nhận:                                                                               
- Lãnh đạo Chi cục; 

- Các phòng thuộc Chi cục; 

- Lưu: VT,CTTTr. 

 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Thành 
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