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Kon Tum, ngày 18 tháng 9 năm 2020 

 

BÁO CÁO 
Kết quả kiểm tra viêc̣ thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm 

 an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống  

trên điạ bàn tỉnh Kon Tum năm 2020 
__________________   

 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm báo cáo kết quả kiểm tra viêc̣ thực hiện 

các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh 

doanh dịch vụ ăn uống trên điạ bàn tỉnh Kon Tum năm 2020 như sau: 

1. Thời gian, địa điểm kiểm tra 

  

STT Địa điểm Thời gian 

1 Thành phố Kon Tum 18, 19, 20, 31/8/2020; 01, 03/9/2020 

2 Huyện Ngọc Hồi 21/8/2020, 09/9/2020 

3 Huyện Đăk Glei 24/8/2020 

4 Huyện Tu Mơ Rông 25/8/2020 

5 Huyện Đăk Tô 26/8/2020 

6 Huyện Đăk Hà 27/8/2020  

7 Huyện Kon Rẫy 28/8/2020 

8 Huyện Kon Plông 04/9/2020 

9 Huyện Ia H’Drai 07/9/2020 

10 Huyện Sa Thầy 08/9/2020 

2. Nội dung  

- Luật An toàn thực phẩm năm 2010. 

- Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012. 

- Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghi ̣điṇh 

97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số 

điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-81-2013-nd-cp-huong-dan-va-bien-phap-thi-hanh-luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-202111.aspx
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- Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ  

quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thưc̣ phẩm. 

- Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa. 

- Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn 

bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nghị định số 

124/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, 

buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

3. Kết quả: Tổng số cơ sở đươc̣ kiểm tra là 75 cơ sở, có 65 cơ sở chấp hành 

đầy đủ các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm, tiến hành test nhanh 68 mẫu 

thực phẩm với 105 test (24 hàn the, 20 formol, 05 nitrat, 06 ure, 08 hypochloric, 03 

độ ôi khét, 08 salicylic, 05 sulfit, 26 độ sạch bát đĩa), 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: Một vài cơ sở mới đi vào hoạt động kinh doanh nên chưa 

nắm hết các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật; 

có 04 cơ sở mới mở cửa trở lại sau thời gian nghỉ để phòng chống dịch COVID-19 

nên giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm hết hạn mà chưa thực hiện 

nộp hồ sơ để được cấp lại. Đoàn kiểm tra nhắc nhở, tuyên truyền, hướng dẫn cho 

các cơ sở về các tồn tại, hạn chế; yêu cầu cơ sở khắc phục ngay./. 
 

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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