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                                 Kính gửi:  

- Các sở: Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Hiện nay, việc cung cấp bữa ăn bán trú, bữa ăn ca tại các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục rất phổ biến và đa dạng với nhiều hình thức 

khác nhau. Trong 10 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn tỉnh xảy ra 06 sự cố về 

an toàn thực phẩm (05 vụ ngộ độc thực phẩm, 01 vụ dị ứng với thức ăn), trong 

đó có 02 vụ xảy ra tại bếp ăn tập thể trường học làm hơn 100 học sinh phải nhập 

viện gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý của phụ huynh và học sinh. 

Qua báo cáo của sở Y tế về kết quả kiểm tra một số bếp ăn tập thể trường 

học trên địa bàn tỉnh năm 2020 cho thấy, mặc dù các bếp ăn tập thể các trường 

đã được nhà nước và nhân dân quan tâm, đầu tư xây dựng, các trường học đã tổ 

chức cho học sinh ăn uống đi vào nền nếp. Tuy nhiên, vẫn còn một số bếp ăn tập 

thể nhất là các trường vùng cao chưa được đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo theo 

yêu cầu hoặc đã xuống cấp, kho bảo quản lương thực không đạt chuẩn, thiết bị, 

dụng cụ chế biến thực phẩm thiếu thốn, không đảm bảo vệ sinh; người trực tiếp 

chế biến thực phẩm thực hành chưa đúng quy định an toàn thực phẩm… làm 

tăng nguy cơ mất an toàn thực phẩm (ATTP) trong các trường học.  

Nhằm đảm bảo ATTP tránh để xảy ra các sự cố tương tự và tăng cường 

các biện pháp đảm bảo ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại các khu công 

nghiệp, khu chế xuất, trường học theo hướng dẫn tại Công văn số 2574/ATTP-

NĐTT ngày 03/11/2020 của Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế,  Chủ tịch 

UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Sở Y tế 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức an toàn thực phẩm, 

biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm cho các cơ quan, đơn vị có bếp ăn 

tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn trên địa bàn để bảo đảm sản xuất, kinh 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 

- Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác kiểm 

tra, giám sát việc chấp hành các quy định về ATTP; hàng năm tổ chức các lớp 

tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng cho cán 

bộ làm công tác ATTP tuyến cơ sở; kịp thời cấp cứu và xử trí khi tiếp nhận 
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các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm, hạn chế tối đa ảnh hưởng về sức khỏe 

và tinh thần. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo  

- Phối hợp với Sở Y tế tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống bếp ăn 

tập thể trường học từ đó đề xuất và thực hiện các phương án đầu tư, nâng cấp, 

sửa chữa phù hợp đảm bảo yêu cầu về ATTP; chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào 

tạo các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tập huấn kiến thức ATTP cho hiệu 

trưởng, nhân viên y tế trường học và người trực tiếp chế biến thực phẩm;  

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định của pháp 

luật về ATTP, không để xảy ra các sự cố về ATTP tại các bếp ăn tập thể nhà 

trường; Trong các giờ ngoại khóa, lồng ghép tuyên truyền cho học sinh các 

kiến thức về ATTP để nâng cao nhận thức và kỹ năng sống cho học sinh ở 

trường học và gia đình. 

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, 

trang thiết bị, dụng cụ đối với các bếp ăn tập thể trường học trên địa bàn; chỉ đạo 

UBND cấp xã và các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát hướng 

dẫn chuyên môn cho nhà trường, đặc biệt chú trọng đến công tác lưu mẫu thực 

phẩm để tìm nguyên nhân khi xảy ra các sự cố; bố trí nguồn kinh phí tổ chức các 

lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác ATTP đặc biệt là công 

tác điều tra, xử trí ban đầu khi có sự cố ATTP xảy ra. 

UBND tỉnh đề nghị thủ trưởng các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, 

thị xã, thành phố nghiêm túc chỉ đạo thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- TT UBND tỉnh; 

- Như trên; 

- Các sở: Công thương, NN và PTNT; 

- Ban quản lý khu kinh tế; 

- Chi cục ATVSTP; 

- CVP, PCVP2; 

- BBT Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, VX2. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Giàng Thị Dung 
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