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BÁO CÁO 
Kết quả giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ kỳ thi tốt nghiệp  

trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020 
____________ 

 

Căn cứ Công văn số 1516/ATTP-NĐTT ngày 30/6/2020 của Cục An toàn 

thực phẩm, Công văn số 2410/SYT-NVYD ngày 03/7/2020 và số 2556/SYT-

NVYD ngày 15/7/2020 của Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm triển khai 

thực hiện, báo cáo kết quả giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ kỳ thi tốt 

nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020 

như sau: 

1. Thời gian, địa điểm giám sát 

 

STT Địa điểm  Thời gian 

1 Huyện Đăk Glei 28/7/2020 

2 Huyện Đăk Tô 29/7/2020 

3 Huyện Tu Mơ Rông 30/7/2020 

4 Huyện Ngọc Hồi 31/7/2020 

5 Huyện Đăk Hà 03/8/2020 

6 Huyện Sa Thầy 04/8/2020 

7 Huyện Kon Plông 05/8/2020 

8 Thành phố Kon Tum 07 – 09/8/2020 

 

2. Nội dung giám sát 

- Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm (cơ sở, trang thiết bị và dụng cụ, con 

người).  

- Quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm. 

- Nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm. 

- Việc bảo đảm nước sạch dùng cho chế biến thực phẩm. 

- Việc lưu mẫu thực phẩm. 

- Các nội dung khác có liên quan. 
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- Lấy mẫu thực phẩm kiểm tra bằng test nhanh. 

- Lấy mẫu thực phẩm và kiểm tra chất lượng khi cần thiết. 

3. Kết quả giám sát: Tiến hành giám sát tại 12 điểm thi trên địa bàn tỉnh;  

test nhanh 39 mẫu thực phẩm với 58 test (20 hàn the, 3 nitric, 1 nitrat, 5 hypocloric, 

1 độ ôi khét, 1 salycilic, 1 phẩm màu, 1 u rê, 1 sulfit, 11formol, 9 độ sạch bát đĩa, 4 

giấm ăn), kết quả đều âm tính. Đoàn giám sát lồng ghép tuyên truyền trực tiếp về 

các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng tránh ngộ độc thực phẩm tại các 

cơ sở dịch vụ ăn uống và bếp ăn tập thể của 3 trường phổ thông dân tộc nội trú, 

thực hiện cấp phát 52 tranh và áp phích, 130 tờ rơi với các nội dung: 1) Hướng dẫn 

bảo quản thực phẩm; 2) Nội dung bắt buộc phải ghi nhãn thực phẩm; 3) Không sử 

dụng hàn the; 4) Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm; 5) Quy trình rửa tay; 6) 

Thực hành an toàn thực phẩm. 

- Ưu điểm: Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống quanh địa điểm diễn ra kỳ 

thi và bếp ăn tập thể của Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, Trường Phổ thông 

dân tộc nội trú Tu Mơ Rông, Trường Phổ thông dân tộc nội trú Kon Plông chấp 

hành tương đối tốt các quy định về an toàn thực phẩm như: 1) Có hệ thống rửa tay;  

bố trí xà phòng, nước sát khuẩn đầy đủ; 2) Khu vực chế biến bảo đảm vệ sinh; 3) 

Người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm có đội mũ, đeo khẩu trang; 4) Sử dụng 

nguyên liệu dùng để chế biến có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; 5) Thực hiện khám 

sức khỏe và tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm.  

+ Đối với 03 trường phổ thông dân tộc nội trú: 1) Có hợp đồng cung cấp 

thực phẩm giữa bên mua và bên cung cấp;  2) Thực hiện kiểm thực 3 bước và lưu 

mẫu theo quy định của Bộ Y tế; 3) Thiết kế bếp ăn theo nguyên tắc một chiều; 4) 

Dụng cụ thu gom rác thải có nắp đậy. 

- Tồn tại, hạn chế: Còn vài cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống quanh một số 

điểm thi sử dụng dụng cụ chứa đựng thực phẩm chưa bảo đảm vệ sinh, dụng cụ thu 

gom rác thải tại khu vực chế biến không có nắp đậy. Đoàn giám sát yêu cầu cơ sở 

kịp thời khắc phục.   

  * Không có trường hợp ngộ độc thực phẩm trong kỳ thi tốt nghiệp trung học 

phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh. 

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

Nơi nhận: 
- Cục An toàn thực phẩm; 

- 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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