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Kính gửi: Sở Y tế. 

 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm báo cáo kết quả thi đua 6 tháng đầu 

năm 2020 như sau: 

I. Kết quả đạt được qua 6 tháng đầu năm 2020 

 

STT Chỉ số ĐVT 

 

Kế hoạch 

năm 2020 

 

Kết quả  

6 tháng  

đầu năm 2020 

1 
Số vụ ngộ độc thực phẩm trên 30 

người mắc 
Vụ 0 0 

2 

Tỷ lệ mắc NĐTP cấp tính trong 

vụ NĐTP được ghi nhận/100.000 

dân 

/100.000 < 7 

01 vụ 03 người 

mắc/100.000 

dân (tỷ lệ 0,5%) 

3 
Tỷ lệ người sản xuất, chế biến 

hiểu và thực hành đúng về ATTP 
% 85 82,6% 

4 

Tỷ lệ người kinh doanh thực 

phẩm hiểu và thực hành đúng về 

ATTP 

% 85 82,7% 

5 
Tỷ lệ người tiêu dùng hiểu và thực 

hành đúng về ATTP 
% 80 78% 

6 
Tỷ lệ người lãnh đạo, quản lý hiểu 

và thực hành đúng về ATTP 
% 90 88,1% 

7 

Tỷ lệ các cơ sở kinh doanh dịch 

vụ ăn uống do tỉnh quản lý được 

cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 

ATTP 

% 98 94,8 

8 

Tỷ lệ các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm do ngành Y tế 

tỉnh quản lý được cấp giấy chứng 

% 99 96,1 



nhận đủ điều kiện ATTP 

9 

Tỷ lệ người sản xuất, chế biến 

thực phẩm được cập nhật kiến 

thức về ATTP 

% 80 78,3% 

10 
Tỷ lệ người kinh doanh thực phẩm 

được cập nhật kiến thức về ATTP 
% 80 78,6% 

11 
Tỷ lệ người tiêu dùng được cập 

nhật kiến thức về ATTP 
% 80 78% 

12 
Tỷ lệ người quản lý được cập nhật 

kiến thức về ATTP 
% 80 78,6% 

II. Nội dung tuyên truyền  

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; 

Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07-4-2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục 

đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Kế hoạch số 80-KH/TU, ngày 15-12-

2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW về 

“tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; các văn bản của cấp trên về 

việc tổ chức, phát động phong trào thi đua năm 2020.  

 2. Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Chi cục để phát 

động phong trào thi đua với những nội dung, chủ đề cụ thể như: Thi đua hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; Nâng cao tinh thần, trách nhiệm hướng tới 

sự hài lòng của tổ chức, cá nhân và người dân; đẩy mạnh công tác nghiên cứu 

khoa học và ứng dụng các kỹ thuật; chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách hành 

chính tại cơ quan trong thực thi công vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành 

chính; thực hiện dân chủ trong hoạt động; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;  

xây dựng nông thôn mới; gia đình, cơ quan văn hóa… 

 III. Hình thức, biện pháp tổ chức 

 1. Hình thức 

Triển khai các hoạt động thi đua lập thành tích xuất sắc mừng Xuân Canh 

Tý, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 

03/02/2020), kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 

27/02/2020), kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất 

đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020), kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí 

Minh (19/5/1890 - 19/5/2020). 

2. Biện pháp tổ chức 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể công chức, nhân viên biệt 

phái và người lao động, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước gắn 

với học tập chuyên đề năm 2020 về: Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, 

xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện Kế hoạch 

số 80-KH/TU, ngày 15-12-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum thực 



hiện Chỉ thị số 34-CT/TW về “tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”. 

- Tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng cơ quan 

“xanh - sạch - đẹp”. 

- Tăng cường sự chỉ đạo của lãnh đạo Chi cục thực hiện có hiệu quả 

phong trào thi đua; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, Công đoàn cùng cấp 

trong quá trình tổ chức các phong trào thi đua. 

- Thực hiện nghiêm túc Luật Thi đua, Khen thưởng; Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP 

ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng; Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP; Thông tư số 38/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Y tế; Quyết định 

số 29/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 

ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

 - Triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm: Kon Tum chung 

tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên 

chức tỉnh Kon Tum thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025; 

tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Y tế chung sức xây dựng nông 

thôn mới”; đẩy mạnh phong trào thi đua “công chức đổi mới phong cách, thái 

độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của tổ chức, cá nhân và người dân” khi đến 

liên hệ công việc tại Chi cục nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo sự 

chuyển biến sâu rộng hơn nữa về ý thức rèn luyện, tu dưỡng và hành động tích 

cực nỗ lực nâng cao đạo đức nghề nghiệp, các phong trào thi đua chuyên đề, đột 

xuất do các ngành, các cấp tổ chức.  

3. Kết quả thực hiện: Công chức, nhân viên biệt phái và người lao động 

thuộc Chi cục nghiêm túc triển khai thực hiện phong trào thi đua năm 2020 do 

Sở Y tế phát động.   

 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm kính báo./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Y tế; 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Các phòng thuộc Chi cục; 

- Lưu: VT, HC-TH. 
 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Thành  
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