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Trực Ninh, ngày           tháng 3 năm 2023 

                             

                        Kính gửi:  

    - Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

    - Phòng Y tế; 

    - Trung tâm Y tế huyện; 

    - UBND các xã, thị trấn; 

    - Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS. 
 

Triển khai văn bản số 259/SGDĐT-GDMN ngày 28/02/2023 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo về việc phối hợp chỉ đạo công tác nuôi dưỡng và đảm bảo an toàn 

cho trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non; Công văn số 326/SYT-ATTP ngày 

03/03/2023 của Sở Y tế về việc tăng cường biện pháp đảm bảo ATTP đối với bếp ăn 

tập thể; UBND huyện yêu cầu các cơ quan đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị 

trấn, các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Thực hiện nghiêm các quy định của Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 

15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật An toàn thực phẩm; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn 

thực phẩm trong tình hình mới, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Sở Y tế và các văn bản, tài liệu hướng dẫn về bảo đảm vệ sinh an toàn thực 

phẩm đối với bếp ăn tập thể, công tác nuôi dưỡng, đảm bảo an toàn cho trẻ em và 

học sinh trong các cơ sở giáo dục. 

 2. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các 

cơ quan, ban ngành, đoàn thể, cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên trường 

học, học sinh và cha mẹ học sinh về việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với 

bếp ăn tập thể, phòng chống các dịch bệnh lây truyền qua thực phẩm và ngộ độc 

thực phẩm, công tác nuôi dưỡng, đảm bảo an toàn cho trẻ em và học sinh trong các 

cơ sở giáo dục.  

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo  

- Chủ trì, phối hợp với ngành Y tế, các cơ quan có liên quan, UBND các xã, thị 

trấn chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm các quy định về 

công tác nuôi dưỡng, công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể, đảm 

bảo an toàn cho trẻ em và học sinh theo quy định hiện hành. 

 - Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân 

viên, cha mẹ học sinh công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, xây dựng kịch bản 

phòng, chống, xử lý khi xảy ra hiện tượng ngộ độc thực phẩm tập thể trong trường học. 

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra các cơ sở giáo dục trong việc chấp hành pháp luật 

về công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm, tổ chức các hoạt động tại bếp ăn tập thể, 

chương trình sữa học đường,…; phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các hành vi vi 

phạm về an toàn thực phẩm, công tác nuôi dưỡng tại cơ sở giáo dục. 
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4. UBND xã, thị trấn thực hiện tốt việc đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn 

và thực hiện trách nhiệm đã được phân cấp theo quy định tại Điều 5, Quyết định số 

28/2019/QĐ-UBND ngày 06/09/2019 của UBND tỉnh Nam Định; không để các cơ sở 

sản xuất, chế biến, kinh doanh ban đầu nhỏ lẻ tại địa phương không bảo đảm an toàn 

cung cấp thực phẩm cho các cơ sở giáo dục; công khai các cơ sở cung cấp thực phẩm 

cho trường học vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Phối hợp với 

Phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, bếp ăn tập thể của các cơ sở giáo dục trên 

địa bàn. 

5. Các cơ sở giáo dục 

 - Tăng cường kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm, điều kiện về pháp lý, vệ 

sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ, điều kiện về con người; tuân thủ quy trình kiểm thực 

ba bước, lưu mẫu thức ăn, các khâu giao nhận, chế biến, bảo quản và vận chuyển thực 

phẩm, không hợp đồng dịch vụ cung cấp suất ăn cho trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm 

non.  

- Tăng cường phối hợp với các ban ngành liên quan giám sát hoạt động của các 

cơ sở sản xuất, doanh nghiệp cung cấp thực phẩm cho trường học; huy động sự tham 

gia giám sát của cha mẹ học sinh trong việc bảo đảm chất lượng bữa ăn và an toàn thực 

phẩm, công tác chăm sóc sức khỏe, vệ sinh môi trường tại trường học. 

- Phối hợp với gia đình để đảm bảo các điều kiện tổ chức nuôi dưỡng, chế độ 

sinh hoạt, nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ và học sinh.  

- Không ký hợp đồng cung cấp thực phẩm với cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, khi 

không đảm bảo đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm. 

- Thực hiện nghiêm các quy định về công tác nuôi dưỡng trẻ em theo quy định 

tại Chương trình giáo dục mầm non và Điều lệ trường mầm non; thực hiện hợp đồng 

lao động đối với nhân viên nấu ăn đảm bảo đủ số lượng theo quy định. Tăng cường 

công tác y tế, vệ sinh môi trường, vệ sinh khử khuẩn trường lớp để phòng, chống và 

ngăn chặn các bệnh lây truyền do vệ sinh hoặc nguồn nước không bảo đảm. Duy trì 

hoạt động bảo hành, bảo dưỡng các công trình nước sạch, vệ sinh; hướng dẫn giáo dục 

trẻ em, học sinh thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm, vệ sinh cá nhân, vệ sinh 

môi trường. Người đứng đầu cơ sở giáo dục có bếp ăn tập thể tại trường học phải chịu 

trách nhiệm về an toàn thực phẩm đúng quy định. 

Các cơ quan đơn vị định kỳ, đột xuất báo cáo Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn 

thực phẩm huyện (qua Phòng Giáo dục và Đào tạo) theo quy định. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND xã, thị trấn, các cơ sở 

giáo dục trên địa bàn huyện triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BBT Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
Hà Quang Vinh 
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