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BÁO CÁO 
Kết quả giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ  

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) 
______________ 

 

 

Thực hiện Công văn số 1688/SYT-NVYD ngày 07/5/2020 của Sở Y tế về 

việc bảo đảm y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh Kon Tum lần thứ XVI; Phương án số 1859/PA-SYT ngày 21/5/2020 của Sở 

Y tế về việc bảo đảm công tác y tế, an toàn thực phẩm phục vụ Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI; Công văn số 6123-CV/VPTU, ngày 04-9-

2020 của Văn phòng Tỉnh ủy Kon Tum về việc cử cán bộ tham gia trực phục vụ 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020 - 2025); 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm triển khai thực hiện và báo cáo kết quả  

giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon 

Tum lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) từ ngày 22/9/2020 đến ngày 25/9/2020 

tại Nhà khách Hữu Nghị và Khách sạn Indochine như sau: 

1. Thành phần: 05 công chức thuộc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và 

02 nhân viên thuộc Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum. 

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 kiểm thực ba bước và lưu mẫu thực phẩm. 

- 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 

- Cơ sở được giám sát thực hiện tốt quy định về an toàn thực phẩm như: 

Điều kiện về trang thiết bị, dụng cụ; nguyên liệu dùng để chế biến thực phẩm có 

nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; thực hiện kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thực phẩm; sử 

dụng nước sạch trong quá trình chế biến. 



- Tiến hành làm test nhanh 83 mẫu với 107 test âm tính (19 hàn the, 20 

formol, 6 nitrat, 1 hypocloric, 2 độ ôi khét dầu mỡ, 1 salycilic, 3 thuốc trừ sâu, 3 

ure, 4 sulfit, 48 độ sạch bát đĩa). 

Từ lúc bắt đầu giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ Đại hội đại 

biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) cho đến khi kết 

thúc không có trường hợp ngộ độc thực phẩm./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Y tế; 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Các phòng thuộc Chi cục; 

- Lưu: VT, NV. 

CHI CỤC TRƯỞNG 
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