
SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

CHI CỤC AN TOÀN 

VỆ SINH THỰC PHẨM 

_____________ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

____________________________________________ 

 

Số:         /ATTP-NV 

 

Kon Tum, ngày 07 tháng 7 năm 2020 

V/v tăng cường phòng, chống ngộ độc 

thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm. 

 

 

 

Kính gửi: Phòng Y tế, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố. 

 

Ngày 04/7/2020, tại thôn Đăk Nhoong, xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei 

xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm làm 25 người mắc, nguyên nhân nghi do vi sinh 

vật.  

Để giảm thiểu tình trạng ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực 

phẩm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đề nghị Phòng Y tế, Trung tâm Y tế 

các huyện, thành phố tăng cường triển khai một số hoạt động sau: 

1. Tiếp tục triển khai hoạt động truyền thông bằng nhiều hình thức đa 

dạng, cụ thể, kết hợp truyền thông gián tiếp qua sóng phát thanh, sóng truyền 

hình, hệ thống loa công cộng, xe loa với truyền thông trực tiếp tại hộ gia đình, 

từng nhóm đối tượng. 

2. Chỉ đạo Khoa An toàn thực phẩm/Khoa An toàn thực phẩm – Y tế công 

cộng và Dinh dưỡng bám sát địa bàn, yêu cầu cán bộ chuyên trách an toàn thực 

phẩm tuyến xã, nhân viên y tế thôn, làng tăng cường hoạt động truyền thông đến 

từng hộ gia đình. 

3. Xử lý, điều tra và báo cáo kịp thời ngay khi tiếp nhận thông tin ngộ độc 

thực phẩm theo quy định; nghiêm khắc phê bình, xem xét xử lý kỷ luật (nếu có) 

đối với cán bộ chuyên trách an toàn thực phẩm thiếu trách nhiệm để xảy ra hậu 

quả nghiêm trọng./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Các phòng thuộc Chi cục; 

- Lưu: VT, NV. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Thành 
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