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BÁO CÁO 
Kết quả kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2020  

_______________ 

 

Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm theo Quyết định số 

629/QĐ-SYT ngày 10/9/2020 của Giám đốc Sở Y tế báo cáo kết quả kiểm tra an 

toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2020 như sau: 

I. Thời gian, địa điểm kiểm tra: Từ ngày 14/9/2020 đến ngày 

01/10/2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

II. Đối tượng kiểm tra: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch 

vụ ăn uống, thức ăn đường phố. 

III. Căn cứ pháp lý để kiểm tra 

- Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010.  

- Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012.  

- Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010.  

  - Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006.  

- Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007.  

- Nghị định số 15/2008/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.  

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.  

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính 

phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu 

tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 

- Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ 

về nhãn hàng hoá.  

- Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành Luật Quảng cáo. 

- Thông tư số 24/2019/TT-BYT ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm.  
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- Thông tư số 48/2015/TT-BYT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.  

- Thông tư số 23/2018/TT-BYT ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc 

thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế.  

- Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, 

dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.  

- Thông tư số 12/2017/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu 

thông trên thị trường.  

- Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách 

nhiệm của Bộ Công Thương. 

- Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc thẩm định, chứng 

nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn.  

- Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phương thức quản lý 

điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông, 

lâm, thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn . 

- Văn bản liên quan của các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Công Thương về bảo đảm an toàn thực phẩm .... 

IV. Kết quả kiểm tra 

- Tổng số cơ sở được kiểm tra: 42 cơ sở. Số cơ sở đạt yêu cầu là 41, tỷ lệ 

97,6%. 

- Xử phạt vi phạm hành chính 01 cơ sở kinh doanh thực phẩm, số tiền là 

2.000.000 đồng do vi phạm quy định về bảo quản thực phẩm. 

- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm có công văn gửi Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh để thông báo đến người tiêu dùng thực phẩm về cơ sở không 

tuân thủ quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm. 

V. Nhận xét 

1. Ưu điểm: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được kiểm tra 

chấp hành tốt quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm như có giấy chứng 



3 

 

nhận đăng ký kinh doanh; có đầy đủ chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng nhập 

vào; khu vực kinh doanh cách biệt với nguồn ô nhiễm; nguyên liệu thực phẩm 

dùng để chế biến thực phẩm được bảo quản đúng quy định. 

2. Tồn tại: 01 cơ sở kinh doanh thực phẩm vi phạm quy định về bảo quản 

thực phẩm./.  
 

 

 
 

     

 

Nơi nhận: 

- Sở Công Thương; 

- Phòng PC05, Công an tỉnh; 

- Chi cục Quản lý chất lượng  

  Nông lâm sản và Thủy sản; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Phòng Y tế các huyện, thành phố; 

- Lưu: Chi cục ATVSTP. 

TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA 
 

 
 

 

 

 

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC  

AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM 

Nguyễn Minh Thành 
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