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BÁO CÁO  

Kết quả triển khai Dự án An toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2020 

___________________ 

Kính gửi: Cục An toàn thực phẩm. 

 

I. Thông tin chung: 

1. Dân số: 553.920 8. Hỗ trợ của UBND (triệu đồng):  

2. Diện tích: 9.676,5 km2. - Tỉnh: 516 

3. Số quận/huyện: 10. - Huyện: 0  

4. Số xã, phường: 102 - Xã:  0                          

5. Tổng số cơ sở sản xuất, chế biến, 

KDTP, dịch vụ ăn uống: 2.746 

Trong đó hỗ trợ cho: 

- Đầu tư (triệu đồng)              

 - Sự nghiệp (triệu đồng): ….. đồng 

6. Tổng số cơ sở sản xuất, chế biến, 

KDTP, dịch vụ ăn uống được cấp giấy 

chứng nhận đủ điều kiện ATTP: 1.272 

9. Hỗ trợ khác cho: 

- Đầu tư (triệu đồng): 

- Sự nghiệp (triệu đồng)   

7. Tổng số kinh phí được cấp từ Dự án 

ATTP (triệu đồng): 1.485 

 

II. Kết quả hoạt động của Dự án:   

TT Nội dung  Đơn vị tính Kết quả Nội dung  

A 
HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA 

DỰ ÁN 
   

1 

Kiểm tra, kiểm soát việc 

chấp hành các quy định của 

pháp luật về VSATTP 

Đoàn/Tsố lượt 

CS được KT 

  

1.1 Đoàn kiểm tra liên ngành: Đoàn/LượtCS 152  

1.2 Đoàn hậu kiểm: Đoàn/LượtCS 0  

1.3 
Số cơ sở được kiểm tra đạt 

yêu cầu về VSATTP 

TSCS đạt/TSCS 

kiểm tra 

2115/2627  
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TT Nội dung  Đơn vị tính Kết quả Nội dung  

1.4 Số cơ sở bị xử lý  Cơ sở 36  

1.5 Tổng số tiền phạt VNĐ/CS 43.750.000  

1.6 

Hình thức vi phạm: Kinh doanh hàng hóa nhập khẩu có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng 

không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam; vi phạm quy định của pháp luật về điều kiện bảo 

đảm an toàn thực phẩm trong bảo quản thực phẩm; 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; kinh doanh thực 

phẩm hết hạn sử dụng; không có Giấy khám sức khỏe và Giấy khám sức khỏe hết hạn; bày 

bán, chứa đựng thực phẩm trên thiết bị, dụng cụ, vật liệu không đảm bảo vệ sinh; không có 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; bày 

bán thực phẩm không có hoặc không đầy đủ, giá kệ; để hàng hóa bụi bẩn. 

2 

Đào tạo, tập huấn về chuyên 

môn, nghiệp vụ cho cán bộ 

quản lý, thanh tra, kiểm 

nghiệm (do trung ương và 

địa phương tổ chức) 

Số lớp/ Số lượt 

người dự 

  

 Tuyến tỉnh 1 03  

 Tuyến huyện 1 19  

 Tuyến xã 1 42  

3 

Số cán bộ làm công tác 

quản lý, thanh tra VSATTP 

tại tuyến tỉnh, thành phố 

được bồi dưỡng và nâng cao 

về chuyên môn nghiệp vụ. 

   

 

- Tổng số cán bộ làm công 

tác VSATTP tuyến tỉnh, 

thành phố 

 

08 
 

 

- Số cán bộ được bồi dưỡng 

và nâng cao về chuyên môn 

nghiệp vụ. 

 

03 
 

4 

Số cán bộ làm công tác 

VSATTP tuyến cơ sở 

(quận/huyện, xã phường) 

được bồi dưỡng và nâng cao 

về chuyên môn nghiệp vụ 

và kiến thức về VSATTP 

 

 

 

 

- Tổng số cán bộ làm công 

tác VSATTP tuyến 

quận/huyện, xã/phường. 

Người 

268 

 

 

- Số cán bộ được bồi dưỡng, 

nâng cao về chuyên môn 

nghiệp vụ và kiến thức về 

VSATTP 

Người 61  

5 
Tập huấn kiến thức về 

VSATTP cho người sản 

Số lớp/ Số lượt 

người dự 

2/78 Tuyên truyền các 

văn bản quy phạm 
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TT Nội dung  Đơn vị tính Kết quả Nội dung  

xuất, chế biến, KDTP và 

dịch vụ ăn uống 

pháp luật và kiến 

thức về an toàn thực 

phẩm 

6 

Tổ chức hội nghị, hội thảo 

chuyên đề liên quan đến 

VSATTP 

Số HN,HT/số 

người dự 

0  

7 Điều tra, khảo sát (ghi rõ) Cuộc 0  

8 
Hợp tác, trao đổi kinh 

nghiệm ở nước ngoài; 

Lần/số người 0  

9 

Mua sắm trang thiết bị phục 

vụ chuyên môn (nêu rõ tên 

trang thiết bị): 

Chiếc 0  

B 
CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẶC 

THÙ 

   

1 
Số cơ sở được cấp GCN đủ 

điều kiện ATTP theo tuyến:          

Số cấp/ TSCS 495/1272  

1.1 
Tuyến tỉnh: Số cấp/ tổng số 

cơ sở 
277/290  

1.2 
Tuyến quận/huyện: Số cấp/ tổng số 

cơ sở 
218/982  

1.3 
Tuyến xã/phường: Số cấp/ tổng số 

cơ sở 

  

2 

Số cơ sở được cấp GCN đủ 

điều kiện ATTP theo loại 

hình:          

Số cấp/ TSCS   

2.1 Sản xuất thực phẩm    

 - Tổng số cơ sở Cơ sở 56  

 
- Số cơ sở phải cấp GCN đủ 

điều kiện ATTP 

Cơ sở 56  

 - Số cơ sở được cấp Cơ sở 54  

2.2 Kinh doanh thực phẩm    

 - Tổng số cơ sở Cơ sở 281  

 
- Số cơ sở phải cấp GCN đủ 

điều kiện ATTP 

Cơ sở 0  

 - Số cơ sở được cấp Cơ sở 0  

2.3 Kinh doanh dịch vụ ăn uống    

 - Tổng số cơ sở Cơ sở 2.690  

 
- Số cơ sở phải cấp GCN đủ 

điều kiện ATTP 

Cơ sở 1216  

 - Số cơ sở được cấp Cơ sở 441  

2.4 Thức ăn đường phố    
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TT Nội dung  Đơn vị tính Kết quả Nội dung  

 - Tổng số cơ sở Cơ sở 701  

 - Số cơ sở kí giấy cam kết Cơ sở   

3 

Nghiên cứu khoa học (Ghi 

rõ tên đề tài) 

Đề tài 01 Điều kiện an toàn 

thực phẩm và một số 

yếu tố ảnh hưởng tại 

các cơ sở sản xuất 

nước đá của tỉnh 

Kon Tum năm 2020. 

4 
Hoạt động của Ban Chỉ đạo 

liên ngành VSATTP: 

   

4.1 
Số quận, huyện  có Quyết 

định kiện toàn lại BCĐ 

quận, huyện 102  

4.2 
Số xã, phường có Quyết định 

kiện toàn lại BCĐ 

xã, phường 102  

4.3 

Tổ chức họp, hội nghị, hội 

thảo định kỳ, đột xuất liên 

quan đến công tác VSATTP 

Cuộc   

 - Tỉnh: Cuộc 01  

 - Huyện: Cuộc 07  

 - Xã: Cuộc 65  

5 
Cộng tác viên VSATTP ở 

các xã, phường 

Tổng số 

CTV/TS xã 

102/102  

5.1 

 Số CTV được hưởng phụ 

cấp từ Chương trình MTQG 

VSATTP 

Số CTV 102  

5.2 

Nếu được hưởng thì được 

bao nhiêu tiền/tháng/1người 

VNĐ/người/ 

tháng 

- 200.000đồng/tháng/1 

người (đối với xã khó 

khăn). 

- 150.000đồng/tháng/1 

người (đối với xã 

thuận lợi). 

 

 

6 
Hoạt động về hệ thống kiểm 

nghiệm chất lượng VSATTP 
   

6.1 

Số lượng các quy trình thao 

tác chuẩn được xây dựng và 

công nhận ISO 17025 

SOP 41 
+ Hóa - Lý: 28 

+ Vi sinh: 13 

6.2 

Phòng kiểm nghiệm 

VSATTP cấp tỉnh (được SYT 

giao nhiệm vụ) đã được cấp 

chứng nhận hợp chuẩn theo 

ISO 17025 hay chưa? 

- Nếu chưa thì đã được cấp 

Phòng Công nhận ISO 17025 

VILAS 648 (đánh 

giá giám sát năm 

2020 VPCNCL chưa 

thông báo) 
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TT Nội dung  Đơn vị tính Kết quả Nội dung  

kinh phí từ Dự án này để 

xây dựng hệ thống quản lý 

chất lượng phòng kiểm 

nghiệm theo ISO 17025 hay 

không? 

6.3 

Số PTN cấp tỉnh tham gia 

thử nghiệm liên phòng đánh 

giá chất lượng kiểm nghiệm 

Phòng Đạt 

Thực hiện 6 tháng 

đầu năm 2020: 

- 03 chỉ tiêu Hóa- lý 

thực phẩm (etanol, 

metanol, aldehyd) 

- 04 chỉ tiêu vi sinh 

nước phương pháp 

màng lọc (đã đăng 

ký đơn vị tổ chức 

chưa triển khai) 

 Số PTN đạt ISO 17025 Phòng 01 VILAS 648 

6.4 
 Trang bị thiết bị kiểm 

nghiệm  
   

 
Trung ương mua (ghi cụ thể 

tên TB) 
Thiết bị Không  

 
Địa phương tự trang bị (ghi 

rõ) 
Thiết bị Không  

7 

Hoạt động Phòng chống ngộ 

độc thực phẩm và các bệnh 

truyền qua thực phẩm 

   

7.1 Ngộ độc thực phẩm    

 - Tổng số vụ NĐTP Vụ 01  

 - Tổng số người mắc NĐTP Người 03  

 
- Tổng số mắc 

NĐTP/100.000 dân 

Mắc/100.000 

dân 

0,56  

 - Tổng số người tử vong    Người 0  

 - Nguyên nhân:    

 + Vi sinh vật    

 + Hóa chất    

 + Độc tố tự nhiên    

 
+ Khác (ghi rõ)  Nghi ngờ do độc tố nấm 

độc 
 

7.2 

Giám sát các mẫu nước, 

thực phẩm và dụng cụ 

phòng ngừa NĐTP 

Mẫu XN   

 - Mẫu thực phẩm:                              0  

         + Hóa chất Số đạt/ Tổng số   
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TT Nội dung  Đơn vị tính Kết quả Nội dung  

mẫu 

 
        + Vi sinh Số đạt/ Tổng số 

mẫu 

  

 
- Mẫu người lành mang 

trùng 

Số đạt/ Tổng số 

mẫu 

0  

 
- Xét nghiệm nước Số đạt/ Tổng số 

mẫu 

0  

 
- Khác (ghi rõ) Số đạt/ Tổng số 

mẫu 

0  

7.3 
Kiểm soát các cơ sở kinh 

doanh dịch vụ ăn uống 

Mô hình   

 - Tổng số cơ sở Cơ sở   

 - Số cơ sở được kiểm tra Cơ sở   

 
- Số cơ sở được cấp GCN 

đủ điều kiện ATTP 

Cơ sở   

7.4 

Tỷ lệ các cơ sở dịch vụ ăn 

uống do tỉnh/thành phố 

quản lý và cơ sở sản xuất 

kinh doanh thực phẩm do 

ngành y tế quản lý được cấp 

giấy chứng nhận đủ điều 

kiện ATTP 

%   

 

- Tổng số cơ sở dịch vụ ăn 

uống do tỉnh/thành phố 

quản lý và cơ sở sản xuất 

kinh doanh thực phẩm do 

ngành y tế quản lý 

Cơ sở   

 
- Số cơ sở được cấp giấy 

chứng nhận 

Cơ sở   

7.5 
Trang bị xét nghiệm nhanh 

VSATTP (testkit) 

   

 - Nhận từ Trung ương Bộ   

 + Vi sinh Bộ   

 + Hóa Bộ   

 - Tự trang bị Bộ   

 + Vi sinh Bộ   

 + Hóa Bộ   

 - Khác Bộ   

 + Vi sinh Bộ   

 + Hóa Bộ   

8 
 Các hoạt động khác: (nêu 

rõ) 
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III. Kiến nghị, đề xuất: Cục An toàn thực phẩm thường xuyên tổ chức các lớp bồi 

dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác an toàn thực phẩm./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế; 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Các phòng thuộc Chi cục; 

- Lưu: VT, CTTTr. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Thành 
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