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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Các đơn vị trường học trên địa bàn huyện.
Thực hiện Công văn số 985/UBND-YT ngày 11/06/2020 của Ủy ban nhân
nhân dân huyện về việc triển khai Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/04/2020 của
Thủ tướng Chính phủ, Phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị trường học trên địa
bàn huyện tăng cường một số biện pháp nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực
phẩm (ATTP) tại các bếp ăn bán trú, cụ thể như sau:
1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao
nhận thức, trách nhiệm, kiến thức về ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm
cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh; phổ biến các văn
bản quy phạm pháp luật về ATTP để nâng cao trách nhiệm, lương tâm của
người nhập nguyên liệu, chế biến thực phẩm tại bếp ăn tập thể, căng tin của
trường học.
2. Tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác bán trú: bếp
ăn đủ diện tích được xây dựng theo quy trình bếp một chiều, kho để thực phẩm,
tủ lạnh, tủ sấy bát, tủ cơm ga, nồi cơm điện, bổ sung các trang thiết bị chế biến,
bảo quản thực phẩm trong ăn uống, đồ dùng phục vụ ăn uống cho trẻ…để nâng
cao chất lượng nuôi dưỡng, đáp ứng đầy đủ các điều kiện về ATTP theo quy
định của Bộ Y tế. Duy trì bếp ăn bán trú có sự tham gia giám sát ATTP định kỳ,
giám sát thường xuyên của đại diện cha, mẹ học sinh.
3. Thực hiện đúng các quy định, quy trình về vệ sinh an toàn thực phẩm,
không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong các cơ sở GDMN; thực hiện nghiêm
túc về việc ký kết hợp đồng mua, bán thực phẩm và quy trình giao nhận, chế
biến thực phẩm. Tổ chức bữa ăn bán trú trong nhà trường đảm bảo dinh dưỡng
hợp lý. Thực hiện nghiêm túc việc ký hợp đồng nước sạch với đơn vị cung cấp
nước sạch tại địa phương (đối với đơn vị dùng nước máy), đảm bảo nguồn nước
phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và sinh hoạt của trẻ là nguồn nước
sạch và an toàn.
4. Trong chế biến thực phẩm, các trường phải kiểm tra ba bước theo quy
định (nguồn thực phẩm đầu vào, khi chế biến, lúc thành phẩm trước khi cho học
sinh ăn). Tất cả các bước đều phải do đại diện Ban Giám hiệu, bếp trưởng hoặc
nhân viên y tế giám sát nhận xét vào sổ theo dõi hằng ngày. Tất cả nhân viên
làm việc ở bếp ăn đều phải tham dự lớp tập huấn về an toàn vệ sinh thực phẩm
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và khám sức khỏe theo quy định. Yêu cầu nhân viên khi chế biến thực phẩm
phải thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống, vệ sinh khu
chế biến thực phẩm, sử dụng phụ gia thực phẩm an toàn, kiểm soát nguồn
nguyên liệu thực phẩm an toàn, nhận biết, sử dụng thực phẩm, thức ăn đảm bảo
an toàn. Tuyệt đối không sử dụng thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia
thực phẩm bị ôi thiu, mốc, hỏng để chế biến thức ăn trong cơ sở, đơn vị.
5. Các đơn vị phối hợp với trạm y tế, trung tâm y tế, các ban, ngành đoàn
thể có liên quan chủ động xây dựng các biện pháp đảm bảo ATTP trong cơ sở,
đơn vị; thực hiện hiệu quả các giải pháp ATTP, theo dõi và quản lý tốt sức khỏe
của trẻ, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Khi phát hiện có sự cố về
ATTP cần thông báo ngay cho cơ quan chức năng tại địa phương (trạm y tế của
xã, TT; Trung tâm Y tế huyện; Chính quyền địa phương; Phòng GD&ĐT) để có
biện pháp xử lý kịp thời. Hiệu trưởng trường học, chủ các cơ sở nhóm trẻ, lớp
mẫu giáo độc lập tư thục chịu hoàn toàn trách nhiệm việc kiểm soát, đảm bảo
thực phẩm cung cấp cho các bếp ăn theo quy định của pháp luật nếu để xảy ra
mất an toàn vệ sinh thực phẩm trong đơn vị, cơ sở mình phụ trách.
6. Thực hiện đúng vai trò trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân
viên kế toán, nhân viên nuôi dưỡng, phụ huynh học sinh trong công tác quản lý,
giám sát, tổ chức cho trẻ ăn bán trú. Thực hiện công khai các nội dung theo quy
định: nội quy nhà bếp, thực đơn, bảng công khai tài chính hàng ngày, bảng phân
công nhiệm vụ…
7. Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác kiểm tra, hướng
dẫn quản lý, tổ chức bán trú cho trẻ và VSATTP, công tác vệ sinh môi trường,
về sinh cá nhân, chăm sóc sức khỏe cho trẻ tại các nhà trường.
Phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị trường học trên địa bàn huyện
nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./.
* Lưu ý: Hiệu trưởng trường Mầm non công lập có trách nhiệm chuyển nội
dung trên đến các cơ sở có nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục thuộc địa bàn
phụ trách.
Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

- Lưu: HCTH, GDMN.
Bản điện tử:
- Như kính gửi (t/h);
- Lãnh đạo Phòng (b/c).
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