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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2016
của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà
nước về an toàn thực phẩm quý II năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Kính gửi: Văn phòng Chính phủ
Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng
Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
(ATTP), Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả triển khai thực hiện quý II năm
2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum như sau:
1. Việc ban hành kế hoạch, chương trình bảo đảm ATTP: Các văn bản
chỉ đạo triển khai thực hiện công tác bảo đảm ATTP tại địa phương1.
2. Tình hình và kết quả tổ chức đường dây nóng về ATTP: Tổng số
đường dây nóng trên địa bàn tỉnh là 318 (tuyến tỉnh 03, tuyến huyện 215, tuyến
xã 100). Trong quý II/2022 không tiếp nhận và xử lý vụ vi phạm nào về ATTP.
3. Công tác thông tin, tuyên truyền về ATTP
a) Cấp tỉnh
- Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Sa
Thầy tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì ATTP” năm 2022 với 500
người tham dự.
- Ngành Y tế phối hợp chặt chẽ các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức
tuyên truyền, phổ biến kiến thức về ATTP trên sóng truyền hình, sóng phát
thanh, các lớp tập huấn quy định của pháp luật và kiến thức về ATTP cho các cơ
sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và các sản phẩm truyền thông2.
- Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lớp tập huấn về
hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý ATTP đối với cơ sở, sản xuất kinh doanh
nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện
ATTP thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn3;
tuyên truyền về các quy định pháp luật ATTP thông qua các hoạt động thanh tra,
Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục ban hành các văn bản bảo đảm ATTP: Kế hoạch số 1027/KH-UBND ngày 13-42022 hành động bảo đảm ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022; Kế hoạch số 927/KH-BCĐ ngày 04-42022 triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022; Văn bản số 1124/UBND-NNTN ngày 20-42022 tăng cường quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu; Văn bản số
1633/UBND-NNTN ngày 30-5-2022 tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch hành động bảo đảm ATTP trong lĩnh
vực nông nghiệp năm 2022
2
trên sóng truyền hình 04 lần, sóng phát thanh 04 lần, 04 lớp tập huấn với 50 người tham dự và các sản phẩm
truyền thông (50 băng rôn, 832 áp phích, 672 tờ rơi, 1.380 tờ gấp; 08 tin hoạt động, xe loa 5.805 lần phát. In
1.200 tờ rơi, 4.800 tờ gấp, 3.000 áp phích)
3
02 lớp tập huấn với 32 người tham dự
1

2
kiểm tra định kỳ4. Công khai kết quả kiểm tra 35 cơ sở sản xuất, kinh doanh
nông, thủy sản đủ điều kiện ATTP và công khai việc xử phạt vi phạm hành
chính5. Thường xuyên cập nhật và cung cấp thông tin các cơ sở chăn nuôi, giết
mổ được chứng nhận đủ điều kiện ATTP trên trang thông tin điện tử để các tổ
chức, cá nhân biết, chủ động liên hệ mua bán, sử dụng sản phẩm.
- Ngành Công Thương thông qua việc kiểm tra đã tuyên truyền, hướng dẫn,
phổ biến kiến thức pháp luật về bảo đảm ATTP cho chủ các cơ sở sản xuất, kinh
doanh thực phẩm trên địa bàn; kịp thời cung cấp thông tin các sản phẩm thực
phẩm không bảo đảm ATTP6.
- Ngành Giáo dục và Đào tạo tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao
ý thức trách nhiệm cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh về công
tác bảo đảm ATTP trong trường học và các vấn đề liên quan đến ATTP.
- Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường giám sát và đề cao công
tác phòng, chống và bảo đảm ATTP tại các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch có
nhà hàng, các điểm du lịch phục vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh.
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tích cực tuyên truyền về ATTP7, sản
xuất và đưa vào phát sóng các trailer, nhạc cắt về ATTP, chú trọng thông tin
tuyên truyền đầy đủ, kịp thời về ATTP, nhất là các gương điển hình sản xuất,
chế biến, lưu thông thực phẩm an toàn và các vụ việc ATTP; biên dịch, biên tập
từ tiếng phổ thông sang 04 thứ tiếng dân tộc thiểu số (Xơ Đăng, Ba Na, Giẻ Triêng, Gia Rai)8 để phát sóng trên kênh KRT.
- Cục Quản lý thị trường tỉnh thực hiện ký cam kết với 50 cơ sở không
buôn bán hàng giả hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất, không
bảo đảm ATTP.
- Hội Nông dân tổ chức tuyên truyền9, vận động cán bộ, hội viên nông dân
tẩy chay các thực phẩm không bảo đảm ATTP, thực phẩm ô nhiễm, biến chất;
đồng thời tích cực tham gia phát hiện, tố giác các tổ chức, cá nhân vì mục đích
lợi nhuận, xem thường sức khoẻ người tiêu dùng cố tình sản xuất, kinh doanh
những thực phẩm không bảo đảm chất lượng ATTP, gây tổn hại sức khoẻ người
tiêu dùng… đến ngành chức năng để kịp thời xử lý. Hội Nông dân tỉnh và Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký kết Chương trình phối hợp về việc đẩy
mạnh tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, xây dựng nông
thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2022 - 2025.

đối với 35 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông thủy sản và 100 lượt người
đối với cơ sở sản xuất giò chả Thành Hiếu (địa chỉ số 113 đường Nguyễn Văn Cừ, khối 5, thị trấn Đăk Tô,
huyện Đăk Tô)
6
kẹo socola nhãn hiệu Kinder - Công ty Ferrero sản xuất tại Vương quốc Bỉ
7
tổ chức sản xuất 13 mục “Thực phẩm không an toàn - Hãy cùng lên tiếng” với thời lượng 10 phút/mục và phát
sóng nhiều clip với thời lượng từ 01 đến 03 phút, 08 phóng sự thời sự với thời lượng 35 phút và 12 tin tổng thời
lượng 10 phút
8
với 08 phóng sự thời sự thời lượng 35 phút và 11 tin tổng thời lượng 10 phút về ATTP trên một thứ tiếng
9
185 buổi tuyên truyền lồng ghép các nội dung liên quan đến ATTP với 8.350 lượt người tham gia
4
5
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b) Cấp huyện: Các huyện, thành phố tổ chức các buổi nói chuyện chuyên
đề , tuyên truyền kiến thức về ATTP trên sóng truyền hình11, tuyên truyền trực
tiếp12 và các sản phẩm truyền thông13, tổ chức lớp tập huấn các quy định của
pháp luật và kiến thức về ATTP cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống14.
10

4. Tình hình xây dựng và phát triển các vùng nguyên liệu sản xuất
nông sản thực phẩm an toàn
- Duy trì, phát triển 02 vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ
cao với diện tích 7.919 ha15, hình thành 07 cánh đồng lớn với 04 loại cây trồng
là cà phê, mía, ngô sinh khối, lúa nước tại các huyện theo mô hình liên kết sản
xuất16. Công nhận chỉ dẫn địa lý “Cà phê Đăk Hà” tại 11 xã, thị trấn thuộc
huyện Đăk Hà với tổng diện tích trên 9.000 ha và chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh”
cho sản phẩm sâm củ thuộc 03 xã của huyện Đăk Glei và 06 xã của huyện Tu
Mơ Rông; nhãn hiệu chứng nhận sâm Ngọc Linh Kon Tum và 09 dược liệu
khác. Công nhận 02 doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 17; các
chuỗi liên kết nông thủy sản và các chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn
trên địa bàn18; 59 trang trại, hộ chăn nuôi công nghệ cao áp dụng phương pháp
nuôi chuồng kín19; 29 tổ chức, cá nhân sản xuất nông sản áp dụng chương trình
quản lý tiên tiến20 với tổng diện tích 785,4956 ha21. Có 148 sản phẩm OCOP đạt
từ 3 đến 5 sao22. Sản phẩm OCOP bảo đảm ATTP, chuẩn hóa sản phẩm về quy
cách, đóng gói, bao bì, truy xuất nguồn gốc, thương hiệu. Ngoài ra, các huyện,
thành phố đã triển khai xây dựng các mô hình trình diễn ứng dụng khoa học
công nghệ để lựa chọn ra những giống cây trồng có năng suất, chất lượng cao,
phù hợp điều kiện địa bàn để chuyển giao cho người nông dân.
449 buổi nói chuyện chuyên đề với 8.447 lượt người tham dự
171 lần, sóng phát thanh 867 lần
12
tại 285 hộ/408 người tham dự
13
252 băng rôn;179 tranh, áp phích; 144 tờ gấp, tờ rơi; 705 lần phát xe loa, 22 đĩa, 08 tin hoạt động.
14
02 lớp với 60 người tham dự
15
Huyện Kon Plông 170 ha, vùng sản xuất cà phê huyện Đăk Hà 1.939 ha.
16
01 cánh đồng lớn 30 ha trồng mía ứng dụng công nghệ cao, liên kết với Công ty Cổ phần đường Kon Tum
tại xã Ia Chim, thành phố Kon Tum; 01 cánh đồng lớn 30 ha trồng ngô sinh khối chăn nuôi dê sữa, liên kết với
Công ty Cổ phần dược liệu và thực phẩm Măng Đen tại xã Măng Bút, huyện Kon Plông; 01 cánh đồng lớn 20 ha
trồng lúa nước tại xã Hiếu, huyện Kon Plông; 01 cánh đồng lớn 32 ha sản xuất lúa thơm, liên kết tổ hợp tác tại
xã Đăk La, huyện Đăk Hà; 01 cánh đồng lớn 19,1 ha trồng mía, liên kết với Công ty Cổ phần đường Kon Tum
tại các xã: Đăk Trăm, Văn Lem, Ngọk Tụ, huyện Đăk Tô; 02 cánh đồng lớn 407 ha cà phê của 02 tổ hợp tác tại
huyện Đăk Hà, thông qua hỗ trợ từ Dự án Phát triển cà phê bền vững (Dự án VnSAT) do Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn triển khai.
17
Công ty TNHH Việt Khang Nông, huyện Kon Plông diện tích 10 ha (sản phẩm ớt chuông, cà chua, rau rừng,
sâm dây, sâm đương quy) và Công ty TNHH Sản xuất, chế biến nông lâm sản Nghĩa Phát, huyện Đăk Hà diện
tích 220 ha (sản phẩm sầu riêng, mít Thái).
18
các huyện: Đăk Hà, Ngọc Hồi, Sa Thầy, Kon Rẫy, Kon Plông và thành phố Kon Tum
19
21 trang trại chăn nuôi lợn, 32 chăn nuôi gia cầm, 01 dê, 4 chăn nuôi tổng hợp, 01 bò.
20
VietGAP, VietGAHP, Global GAP, HACCP, UTZ, ISO, Fairtrade Certificate, hữu cơ
21
Số tổ chức, cá nhân sản xuất nông sản áp dụng chương trình quản lý tiên tiến (VietGAP, VietGAHP, Global
GAP, HACCP, UTZ, hữu cơ) hết hiệu lực: 06 tổ chức, cá nhân (Tổ hợp tác Chăn nuôi gà thịt thành phố Kon
Tum; Tổ hợp tác Thắng Lợi, THT cà phê an toàn xã Diên Bình, THT cà phê bền vững Đăk Mar xanh, HTX
Thần Nông, Tổ hợp tác Nếp cái hoa vàng – Ngọk Tụ); Bổ sung thêm 03 tổ chức, cá nhân sản xuất nông sản áp
dụng chương trình quản lý tiên tiến (VietGAP, VietGAHP, Global GAP, HACCP, UTZ, hữu cơ) là Công ty cổ
phần đường Kon Tum chứng nhận ISO; Cty TNHH MTV cà phê Nguyên Huy Hùng chứng nhận UTZ 150 ha
diện tích cà phê; Hợp Tác Xã nông nghiệp Công Bằng chứng nhận Fairtrade Certificate 168 ha diện tích cà phê.
22
trong đó có 01 sản phẩm 5 sao, 06 sản phẩm tiềm năng 5 sao, 14 sản phẩm 4 sao và 127 sản phẩm đạt 3 sao
10
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- Huyện Ngọc Hồi tiếp tục duy trì triển khai nhân rộng mô hình sản xuất
rau an toàn, hiện nay trên địa bàn huyện đã thành lập 02 tổ hợp tác23 với tổng
diện tích 5,1 ha và đã được cấp giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp theo tiêu
chuẩn VietGAP.
- Huyện Đăk Hà tiếp tục duy trì các vùng nguyên liệu sản xuất thực phẩm
an toàn với diện tích 17.300 ha24. Sản lượng sản phẩm sạch an toàn được sản
xuất tại huyện khoảng 110 nghìn tấn, sản phẩm thực phẩm được xuất khẩu chủ
yếu là cà phê khoảng 36 nghìn tấn. Đến nay, trên địa bàn huyện có 01 vùng sản
xuất cà phê nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với diện tích 1.939 ha với 04
doanh nghiệp nhà nước và 02 hợp tác xã25, 02 công ty tư nhân ứng dụng công
nghệ cao trong lĩnh vực sản xuất chế biến cây ăn quả với diện tích 220 ha (Công
ty Nghĩa Phát) và sản xuất chế biến cà phê (Công ty TNHH MTV cà phê
Nguyên Huy Hùng); việc ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao vào sản xuất đã
lan tỏa trên hầu khắp địa bàn và cũng từ đây đã hình thành thêm các hợp tác xã,
tổ hợp tác liên kết sản xuất, tạo sản phẩm hàng hóa an toàn, người dùng có thể
truy xuất nguồn gốc26.
- Huyện Sa Thầy quy hoạch 3,9 ha vùng sản xuất rau quả an toàn tại xã Sa
Nghĩa và thị trấn Sa Thầy, các hộ trồng rau được tập huấn về kỹ thuật trồng rau,
hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; thực phẩm trước khi thu hoạch được
kiểm tra các điều kiện cơ bản về đất, nước và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật
trước khi bán ra thị trường. Đến nay có 135 hộ cam kết với chính quyền địa
phương về sản xuất rau an toàn cho người dùng; duy trì khu vực bán rau an toàn
tại Trung tâm thương mại huyện.
5. Tổng số cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa
bàn; số lượng và tỷ lệ cơ sở đạt, chưa đạt tiêu chuẩn ATTP: Tổng số cơ sở
sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn 7.383. Số cơ sở được
kiểm tra 1.655. Số cơ sở đạt 1.411, chiếm tỷ lệ 85,3%.
6. Tình hình ngộ độc thực phẩm: Trong quý II không có vụ ngộ độc thực
phẩm nào xảy ra. Tổng số 51 ca mắc lẻ tẻ, nguyên nhân do ăn uống thực phẩm
không bảo đảm vệ sinh.
tổ sản xuất rau an toàn xã Đăk Kan, tổ sản xuất rau an toàn xã Đăk Xú
trong đó được quy hoạch nông nghiệp công nghệ cao là 6.180 ha, nông nghiệp hữu cơ là 45 ha; có 04 chuỗi
thực phẩm an toàn, 04 cơ sở áp dụng các chương trình quản lý chất lượng tiêu biểu VietGAP, GlobalGAP, 06 cơ
sở phân phối thực phẩm an toàn
25
Công ty Cà phê Đăk Uy: 400 ha, Công ty TNHH MTV Cà phê 734: 500 ha, Công ty TNHH MTV Cà phê 704:
239 ha, Công ty TNHH MTV Cà phê 731: 300 ha, HTX NN-SX và Thương mại Sáu Nhung: 300 ha, HTX NN
Công Bằng Pô Kô: 200 ha. HTX Pô Kô Farrm, HTX Sáu Nhung, HTX Hải Tình, HTX Vy Phú Hoàng, HTX Thế
hệ mới và HTX Tân Sang Hoàng; HTX Cựu quân nhân áp dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất nấm như: sấy,
ủ, cấy meo; tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho nhiều hộ dân và đến nay đã ổn định thị trường tiêu thụ.
26
Với 637 hộ tham gia (01 THT sản xuất theo tiêu chuẩn RFA với 77 thành viên (thị trấn Đăk Hà); 01 THT sản
xuất cà phê chất lượng tốt vì sức khỏe cộng đồng với 98 thành viên (thôn Đăk Lộc – Đăk Ngọk); 04 THT sản
xuất cà phê bền vững với 276 thành viên (THT xã Đăk Mar với 49 thành viên, THT thôn Bình Minh – Hà Mòn
với 92 thành viên, THT thôn Quyết Thắng – Hà Mòn với 75 thành viên, THT thôn 7 – Ngọk Wang với 60 thành
viên) ; 01 THT phát triển cà phê sạch với 68 thành viên (Thôn 7 – Ngọk Wang) và 01 HTX Nông trại Pô Kô với
118 thành viên; HTX Dịch vụ Nông nghiệp Thế hệ mới Đăk Mar
23
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7. Công tác thanh tra, kiểm tra
- Ngành Y tế thành lập 01 đoàn kiểm tra liên ngành ATTP và 01 đoàn kiểm
tra chuyên ngành; 98 cơ sở được kiểm tra, trong đó 94 cơ sở đạt tiêu chuẩn, kết
quả đều âm tính27. Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thanh tra, kiểm
tra 46 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản, xử phạt vi phạm
hành chính 02 cơ sở với số tiền là 6.000.000 đồng28; kiểm tra việc sử dụng thuốc
bảo vệ thực vật trên cây trồng đối với 16 hộ gia đình, kết quả người dân đã sử
dụng thuốc theo nguyên tắc“4 đúng”, sử dụng thuốc sinh học, đảm bảo được
thời gian cách ly theo hướng dẫn sử dụng, sử dụng thuốc trong danh mục được
phép sử dụng theo quy định. Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh kiểm
tra, xử phạt 04 cơ sở với số tiền 16.000.000 đồng29. Cục Quản lý thị trường tỉnh
kiểm tra độc lập 33 cơ sở, xử lý vi phạm hành chính 04 cơ sở với số tiền là
3.750.000 đồng30; kiểm tra liên ngành 209 cơ sở, không phát hiện sai phạm.
- Cấp huyện: Thành lập 10 đoàn kiểm tra ATTP cấp huyện, 74 đoàn cấp xã.
Kết quả kiểm tra 1.458 cơ sở, 1.228 cơ sở đạt tiêu chuẩn ATTP, tỷ lệ 84,2%; xử
phạt vi phạm hành chính 05 cơ sở với số tiền là 3.000.000 đồng; tiêu hủy sản
phẩm thực phẩm tại 11 cơ sở với 19 loại sản phẩm gồm 68,33 kg thực phẩm rắn
và 56,95 lít thực phẩm lỏng; các hình thức vi phạm chủ yếu31; kiểm nghiệm
bằng test nhanh 21 mẫu thực phẩm, kết quả 21 mẫu đều âm tính.
8. Giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng
dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ tiến hành thử nghiệm 24 mẫu nước sinh
hoạt; kết quả 01 mẫu không đạt pH, 01 mẫu không đạt độ đục, 01 mẫu không
đạt sắt, 02 mẫu không đạt mangan. Huyện Tu Mơ Rông thực hiện giám sát mối
nguy ô nhiễm thực phẩm, kết quả test nhanh 19/19 mẫu âm tính.
Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum kính gửi Văn phòng Chính phủ tổng hợp,
báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- BCĐLN Trung ương về ATTP (b/c);
- Các Bộ: Y tế, NN&PTNT, Công Thương (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Sở Y tế;
- CVP, PCVP UBND tỉnhPhụ trách;
- Lưu: VT, CTTĐT, KGVX.PTP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Y Ngọc

kiểm nghiệm bằng test nhanh 27 mẫu với 35 test (18 hàn the, 11 formol, 01 ôi khét dầu mỡ, 01 phẩm màu, 01
nitrat, 03 sulfite)
28
Dụng cụ thu gom chất thải rắn không có nắp đậy; người tiếp xúc với thực phẩm không cắt ngắn móng tay.
29
Nơi chế biến kinh doanh bảo quản có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập.
30
Không niêm yết giá hàng hóa tai địa điểm phải niêm yết giá, kinh doanh hàng hóa nhập lậu.
31
Kinh doanh thực phẩm hết hạn sử dụng; vi phạm quy định về không có đủ dụng cụ chế biến, bảo quản và sử
dụng riêng đối với thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua chế biến; nơi chế biễn, kinh doanh bảo quản có côn
trùng, động vật gây hại xâm nhập.
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