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BÁO CÁO  
Tổng hợp kết quả tự kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác  

bảo đảm an toàn thực phẩm 06 tháng đầu năm 2020  

của Trung tâm Y tế các huyện, thành phố 
________________ 

 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tổng hợp kết quả tự kiểm tra việc triển 

khai thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm 06 tháng đầu năm 2020 như 

sau: 

 I. Kết quả tự chấm điểm của các đơn vị 
 

STT Đơn vị Điểm tự chấm Tự xếp loại 

1 Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum 99 Tốt 

2 Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai 94 Tốt 

3 Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà 93 Tốt 

4 Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô 93 Tốt 

5 Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy 92 Tốt 

6 Trung tâm Y tế huyện Kon Plông 91 Tốt 

7 Trung tâm Y tế huyện  Ngọc Hồi 85 Khá 

8 Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông 89 Khá 

9 Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei 91 Tốt 

10 Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy 80 Khá 

II. Đánh giá, nhận xét 

 1. Ưu điểm 

 - Trung tâm Y tế các huyện, thành phố chủ động triển khai công tác bảo 

đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn trong tình hình có nhiều điểm khác biệt so 

với những năm trước đây do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. 

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất tương đối tốt. 

  

 



 

2. Tồn tại, hạn chế 

 - Trung tâm Y tế các huyện (trừ huyện Ia H’Drai và thành phố Kon Tum) 

chưa phối hợp tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo liên 

ngành an toàn thực phẩm.  

- Trung tâm Y tế các huyện: Ngọc Hồi, Tu Mơ Rông, Sa Thầy, Kon Rẫy 

chưa phối hợp tham mưu việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm 

đối với các bếp ăn tập thể trên địa bàn theo phân cấp quản lý (văn bản, kế hoạch, 

tổ chức kiểm tra, …).  

 - Trung tâm Y tế các huyện: Đăk Glei, Ngọc Hồi, Tu Mơ Rông, Đăk Tô, 

Đăk Hà, Kon Rẫy, Kon Plông chưa tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, 

nghiệp vụ về công tác an toàn thực phẩm cho cán bộ tuyến xã.  

- Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy chưa có kế hoạch thực hiện các nội dung 

hoạt động phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; 

chưa thực hiện giám sát chủ động (lấy mẫu thực phẩm, test nhanh, kiểm nghiệm 

mẫu). 

- Cán bộ chuyên trách an toàn thực phẩm của Trung tâm Y tế huyện Đăk 

Glei chưa bám sát địa bàn khi xảy ra ngộ độc thực phẩm, chưa chủ động hướng 

dẫn cơ sở (khu vực bếp ăn của cơ sở cách ly tập trung) triển khai các biện pháp 

bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định. 

 III. Đề nghị 

 Trong thời gian tới, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố chủ động triển 

khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực 

phẩm với số người mắc nhiều; đánh giá đúng thực chất các hoạt động; thực hiện 

chế độ báo cáo hàng tháng theo hướng dẫn của Sở Y tế tại Công văn số 

2939/SYT-QLHNYDTN ngày 18/10/2017, báo cáo 6 tháng, năm theo quy định 

tại Quyết định số 3081/QĐ-BYT ngày 15/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế./. 

 
Nơi nhận: 
- 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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