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            Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS, TH&THCS.

Căn cứ Kế hoạch số 8376/KH-UBND ngày 13/12/2022 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên 
đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023; Công văn số 7782/UBND-KGVX ngày 
24/11/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường chỉ đạo công tác bảo 
đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục; Công văn số 
2833/SYT-ATTP ngày 09/12/2022 về việc phối hợp tăng cường bảo đảm an toàn 
thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại khu vực trường học, Công văn số 
2748/SGDĐT-CTCTHSSV ngày 16/12/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 
Quảng Nam về việc đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục, Phòng 
GDĐT huyện Đại Lộc đề nghị Hiệu trưởng các trường trực thuộc triển khai thực 
hiện các nội dung, như sau: 

1. Phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản 
lý giáo dục, giáo viên, nhân viên nhà trường, học sinh và cha mẹ học sinh về việc 
bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống các dịch bệnh lây truyền qua thực 
phẩm và ngộ độc thực phẩm. Trong đó nhấn mạnh nội dung “05 chìa khóa để có 
thực phẩm an toàn” theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới. Nâng cao sự phối 
hợp giữa nhà trường với các cơ quan chức năng, gia đình trong việc giáo dục, 
hướng dẫn học sinh thực hiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng thực 
phẩm an toàn.

2. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong việc tổ chức bếp ăn 
trường học, lưu ý các nội dung sau:

- Bếp ăn được bố trí bảo đảm không nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa qua 
chế biến và thực phẩm đã qua chế biến. Có dụng cụ, đồ chứa đựng riêng cho thực 
phẩm sống và thực phẩm chín. 

- Dụng cụ nấu nướng, chế biến phải bảo đảm an toàn vệ sinh. 
- Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ việc chế biến. 
- Nhà ăn phải thoáng, mát, đủ ánh sáng, duy trì chế độ vệ sinh sạch sẽ, có 

biện pháp để ngăn ngừa côn trùng và động vật gây hại. 
- Có thiết bị bảo quản thực phẩm, nhà vệ sinh, rửa tay và thu dọn chất thải, 

rác thải hàng ngày sạch sẽ.
- Sử dụng thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm phải rõ nguồn gốc và bảo 

đảm an toàn, lưu mẫu thức ăn. Thực phẩm phải được chế biến bảo đảm an toàn, 
hợp vệ sinh.

3. Không ký kết hợp đồng với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 
không đảm bảo đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm, không có Giấy chứng 
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nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với cơ sở thuộc diện phải có Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện ATTP theo quy định của pháp luật) cung cấp thực phẩm 
hoặc suất ăn cho các trường học.

4. Đối với các bếp ăn trường học tự tổ chức nấu ăn cho học sinh (không 
hợp đồng với các đơn vị nấu ăn bên ngoài): Bếp ăn tập thể do nhà trường tự tổ 
chức không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 
phẩm. Tuy nhiên, phải đảm bảo tất các điều kiện an toàn thực phẩm trong Luật 
An toàn thực phẩm, Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ Y tế. Tổ chức lưu mẫu thức ăn theo 
Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban 
hành “Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với 
cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống” và các quy định của các văn bản khác có liên 
quan.

5. Đối với các bếp ăn trường học tổ chức dưới hình thức ký kết hợp đồng 
với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, chế biến suất ăn sẵn để cung cấp suất 
ăn cho học sinh hoặc hợp đồng với các đơn vị nấu ăn bên ngoài vào nấu ăn trực 
tiếp tại trường học: 

+ Phải hợp đồng với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, chế biến suất 
ăn sẵn có giấy chứng nhận cơ sở điều kiện an toàn thực phẩm (giấy chứng nhận 
còn hiệu lực) theo quy định. 

+ Yêu cầu cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, chế biến suất ăn sẵn phải 
tuân thủ các điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại Luật An toàn thực 
phẩm, Nghị định số 155/2018/NĐ-CP, tổ chức lưu mẫu thức ăn và thực hiện đầy 
đủ các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm.

6. Phối hợp với Ban đại diện Cha mẹ học sinh kiểm soát chặt chẽ các sản 
phẩm thực phẩm được tặng miễn phí hoặc trong chương trình giới thiệu, quảng 
cáo, bán, hỗ trợ nhân đạo mà các tổ chức, cá nhân thực hiện trong khu vực trường 
học (nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụng, việc chấp hành các quy định về đăng ký, tự 
công bố sản phẩm, quá trình vận chuyển, bảo quản, phân phát sản phẩm…). 
Trường hợp phát hiện hay nghi ngờ sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm 
thì nhà trường cần tạm dừng sử dụng sản phẩm và thông báo ngay cho cơ quan 
chức năng có thẩm quyền tại địa phương để xác minh, xử lý. 

7. Tăng cường công tác y tế, vệ sinh môi trường trường học, đảm bảo cung 
cấp nước sạch, diệt côn trùng…; duy trì khử khuẩn/vệ sinh tay để phòng, chống 
và ngăn chặn các bệnh truyền nhiễm; huy động cán bộ quản lý giáo dục, đội ngũ 
giáo viên, học sinh định kỳ tham gia tổng vệ sinh trường học, khơi thông cống 
rãnh, thu gom rác thải, vệ sinh khử khuẩn lớp học…. Lập kế hoạch duy trì các 
hoạt động bảo hành, bảo dưỡng các công trình nước sạch, vệ sinh trong các cơ sở 
giáo dục.

8. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an 
toàn thực phẩm. Hiệu trưởng các trường có bếp ăn tập thể chịu hoàn toàn trách 
nhiệm về việc bảo đảm an toàn thực phẩm, không để xảy ra tình trạng ngộ độc 
thực phẩm trong nhà trường.
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9. Chuẩn bị nội dung báo cáo và các hồ sơ liên quan để phục vụ đoàn kiểm 
tra theo Kế hoạch số 8376/KH-UBND ngày 13/12/2022 của UBND tỉnh Quảng 
Nam về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý 
Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023 khi có yêu cầu.

Phòng GDĐT đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực 
hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, NGLL.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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