
 

UBND TỈNH KON TUM 

SỞ Y TẾ 
_____ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________ 

Số:          /SYT-QLHNYDTN      Kon Tum, ngày 23 tháng 4 năm 2018 

V/v tăng cường công tác kiểm tra vềATTP 

đối vớicơ sở kinh doanh thức ăn đường phố 

 

   Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum. 

 

Hiện nay, tình trạng buôn bán thực phẩm và kinh doanh thức ăn đường 

phố không đảm bảo các điều kiện về an toàn thực phẩm (ATTP) bày bán các 

mặt hàng ăn uống (chân gà nướng, thịt, bún, ốc …) trên các tuyến đường trong 

thành phố Kon Tum diễn ra khá phổ biến, làm mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng 

đến trật tự giao thông, có nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến sức 

khỏe người tiêu dùng.  

Căn cứ Thông tư số 30/2012/TT-BYT ngày 05/12/2012 của Bộ Y tế quy 

định về điều kiện ATTP đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh 

thức ăn đường phố. Đồng thời để thực hiện tốt ý kiến Kết luận của đồng chí Chủ 

tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh tại cuộc họp Ban 

chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh phiên thứ tư (tại Thông báo số 452/TB-VP ngày 

02/3/2018 của Văn phòng UBND tỉnh). Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban chỉ 

đạo liên ngành ATTP tỉnh đề nghị UBND thành phố Kon Tum triển khai thực 

hiện một số nội dung sau: 

1. Chỉ đạo các phòng, đơn vị có liên quan và UBND các xã, phường đẩy 

mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATTPcho những người buôn bán thực phẩm, kinh doanh thức ăn đường phốtrên 

địa bàn, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành đúng các quy 

định về ATTP. 

2. Thành lập và yêu cầu Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP của thành phố, 

của UBND các xã, phường lưu ý, tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về ATTP, về nguồn gốc, xuất xứ của thực phẩm kinh doanh ở 

các quầy hàng (rau, thịt, cá …), kinh doanh thức ăn đường phố (chân gà nướng, 

bún, ốc …) trên các tuyến đường trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” 

năm 2018 và trong thời gian tiếp theo. 

3. Kiên quyết không cho phép kinh doanh đối với thực phẩm không có 

nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, kinh doanh thức ăn đường phố đối với những người 

không đảm bảo các điều kiện về ATTP, xử lý nghiêm các hành vi cố tình vi 

phạm các quy định của pháp luật về ATTP theo đúng quy định và thông báo trên 

phương tiện thông tin đại chúng. 
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Sở Y tế đề nghị UBND thành phố Kon Tum quan tâm triển khai thực 

hiện./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Nguyễn Văn Hòa, CT UBND tỉnh (thay b/c); 

- Đ/c Trần Thị Nga, PCT UBND tỉnh (thay b/c); 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; 

- Lưu: VT, QLHNYDTN. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

Đào Duy Khánh 
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