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Kon Tum, ngày      tháng 7 năm 2020 

BÁO CÁO 
Kết quả kiểm tra, giám sát việc bảo đảm an toàn thực phẩm đối với  

các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc loại hình nhà hàng tiệc cưới,  

nấu ăn lưu động trên địa bàn tỉnh Kon Tum 
__________________   

 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với 

các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc loại hình nhà hàng tiệc cưới, nấu ăn 

lưu động trên địa bàn tỉnh như sau: 

1. Thời gian, địa điểm kiểm tra, giám sát 

 

STT Địa điểm Thời gian 

1 Thành phố Kon Tum 07/6/2020, 14/6/2020 

2 Huyện Ngọc Hồi 20/6/2020 

3 Huyện Sa Thầy 21/6/2020 

4 Huyện Đăk Tô 27/6/2020 

5 Huyện Đăk Hà 28/6/2020 

2. Nội dung  

- 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 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ 

quy định 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. 

- 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.  

- Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế  về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu 

thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. 

- Các văn bản của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công 

Thương và các bộ có liên quan đến bảo đảm an toàn thực phẩm. 

- Tiến hành test nhanh và lấy mẫu gửi kiểm nghiệm (khi cần thiết). 
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4. Kết quả: Tổng số cơ sở được kiểm tra, giám sát là 09 cơ sở; tiến hành test 

nhanh 18 mẫu thực phẩm với 21 test (14 hàn the, 2 độ ôi khét, 1 u rê, 4 formol), kết 

quả đều âm tính.   

- Ưu điểm: Các cơ sở chấp hành tốt quy định về hồ sơ liên quan đến kinh 

doanh dịch vụ ăn uống; cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ tương đối đồng bộ; 

khu vực chế biến thực phẩm bảo đảm vệ sinh; nguyên liệu dùng để chế biến thực 

phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. 

- Tồn tại, hạn chế: Vẫn còn một số cơ sở sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với 

thực phẩm mà không đội mũ, đeo khẩu trang, chưa thực hiện khám sức khỏe. Đoàn 

kiểm tra, giám sát yêu cầu cơ sở trang bị mũ, khẩu trang và thực hiện khám sức 

khỏe theo đúng quy định./. 
 

Nơi nhận:                                                                               
- Lãnh đạo Chi cục; 

- Các phòng thuộc Chi cục; 

- Lưu: VT, CTTTr. 

 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Thành 
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