
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VỤ BẢN 

 
Số: 175/UBND-YT 

V/v tăng cường biện pháp đảm 
bảo ATTP đối với bếp ăn tập thể 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Vụ Bản, ngày   03 tháng 3 năm 2023 

            

          Kính gửi: 

                          - Phòng Y tế huyện; 

                                    - Phòng Giáo dục và Đào tạo;                            

                          - Trung tâm Y tế huyện; 

                                    - UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 326/SYT-ATTP ngày 03/3/2023 của Sở Y tế về 

việc tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể. 

Để triển khai các biện pháp thực hiện có hiệu quả, UBND huyện yêu cầu Phòng 

Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế huyện, Ủy ban nhân dân các  

xã, thị trấn chỉ đạo tập trung triển khai các nội dung sau: 

1. Thực hiện nghiêm túc các quy định tại 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 về quy định điều kiện an toàn 

thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; Chỉ thị số17/CT-TTg ngày  

13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm 

quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới, trong đó nhấn  

mạnh việc người đứng đầu cơ sở, đơn vị tổ chức bếp ăn tập thể phải chịu trách 

nhiệm về an toàn thực phẩm đúng quy định. 

2. Chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm đối với bếp 

ăn tập thể tại các doanh nghiệp trong và ngoài các khu/cụm công nghiệp, bếp ăn 

trường học, bếp ăn tại các cơ sở y tế phải được kiểm tra, giám sát, hậu kiểm, 

được phân công, phân cấp quản lý đầy đủ, bảo đảm không để sót, không để cơ 

sở không bảo đảm an toàn thực phẩm được hoạt động. 

        3. Tăng cường kiểm tra liên ngành, nhất là ngành Y tế - Giáo dục, phối hợp 

với UBND các xã, thị trấn, Ban giám hiệu nhà trường trong giám sát, kiểm tra 

việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm. Phát hiện sớm và kiên quyết 

xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định an toàn thực phẩm theo quy định 

của pháp luật; công khai các vi phạm trên phương tiện thông tin để kịp thời cảnh 

báo cộng đồng. 

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức an toàn thực 

phẩm, biện pháp phòng chống ngộ thực phẩm phù hợp với từng đối tượng (công 

nhân, học sinh, sinh viên, cán bộ phụ trách an toàn thực phẩm, nhân viên nhà 

trường...). Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, 

đơn vị tổ chức bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, đặc biệt là Ban quản 

lý các cụm công nghiệp, Ban giám hiện nhà trường để bảo đảm sản xuất, kinh 
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doanh thực phẩm bền vững và có trách nhiệm với sức khỏe cộng đồng; biểu 

dương các cơ sở bếp ăn tập thể, cung cấp suất ăn sẵn chấp hành tốt các quy định 

của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm. 

5. Huy động sự tham gia, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, 

công đoàn trong cụm công nghiệp, ban đại diện cha mẹ học sinh, đoàn thanh  

niên tại nhà trường, các tổ chức xã hội có liên quan trong việc giám sát công tác 

chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường tại các cụm 

công nghiệp, trường học. 

6. Trung tâm Y tế huyện, các Trạm Y tế trên địa bàn chuẩn bị sẵn sàng 

các phương án, lực lượng thường trực, phương tiện, vật tư, hóa chất; tăng cường 

công tác đào tạo, tập huấn cho lực lượng chuyên môn trong việc khám, cấp cứu 

và điều trị; xử lý, kịp thời khắc phục, giảm thiểu ảnh hưởng khi có vụ ngộ độc 

thực phẩm xảy ra trên địa bàn.  

7. Phòng Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan 

triển khai công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định an toàn thực 

phẩm đối với các bếp ăn tập thể trong, ngoài cụm công nghiệp và bếp ăn trường 

học thuộc thẩm quyền quản lý. Tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND 

huyện theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, YT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đỗ Văn Kỳ 
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