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Bắc Giang, ngày 03 tháng 12 năm 2021

V/v tăng cường công tác bảo đảm
ATTP trong các cơ sở giáo dục

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
Thực hiện Công văn số 6414/UBND-KGVX ngày 2/12/2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc tăng cường triển khai công tác quản lý nhà nước về an toàn
thực phẩm (ATTP); để chủ động phòng ngừa ngộ độc và dịch bệnh lây truyền qua
đường thực phẩm xảy ra trong các cơ sở giáo dục, đặc biệt các trường có bếp ăn tập
thể, tổ chức bán trú, dịch vụ nấu ăn cho giáo viên và học sinh, Sở Giáo dục và Đào
tạo (GD&ĐT) yêu cầu Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố (chỉ đạo các trường
MN, TH, THCS, TH&THCS), các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT triển khai thực
hiện các nội dung sau:
1. Tiếp tục quán triệt trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà
trường thực hiện nghiêm nội dung Kế hoạch số 11/KH-SGDĐT ngày 27/01/2021
của Sở GD&ĐT về triển khai công tác bảo đảm ATTP năm 2021. Tổ chức các
hoạt động thông tin, tuyên truyền giáo dục, phổ biến kiến thức, thực hành đúng về
ATTP. Chủ động áp dụng các biện pháp phòng ngừa sự cố về ATTP như: thực hành
tốt vệ sinh cá nhân, vệ sinh trong khâu chế biến thực phẩm và ăn uống; thực hành
tốt quy trình rửa tay bằng xà phòng; không mua, sử dụng thực phẩm không rõ
nguồn gốc; thực phẩm bị ô nhiễm, độc hại, kém chất lượng, không bảo đảm an toàn;
không quảng cáo và kinh doanh trong nhà trường các đồ uống có cồn, nước ngọt có
ga và các thực phẩm không có lợi cho sức khỏe học sinh. Phối hợp chặt chẽ với
chính quyền địa phương trong việc ngăn chặn các hoạt động buôn bán, tiếp thị sản
phẩm rượu, bia và đồ uống có cồn tại căn tin, nhà ăn tập thể, ký túc xá và khu vực
thuộc khuôn viên nhà trường.
2. Đối với các trường có bếp ăn tập thể, tổ chức ăn bán trú chủ động đầu tư
cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng, bổ sung trang thiết bị chế biến, bảo quản thực phẩm
và sử dụng trong ăn uống bảo đảm đạt đủ các điều kiện về ATTP theo quy định; các
trường có bếp ăn tập thể thực hiện đúng kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn theo
Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
“Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở
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kinh doanh dịch vụ ăn uống”. Đồng thời xây dựng phương án và kịp thời xử lý,
khắc phục khi có sự cố về ATTP xảy ra tại đơn vị. Tuyệt đối không được sử dụng
thực phẩm không đảm bảo vệ sinh để chế biến thức ăn; không ký hợp đồng sử dụng
suất ăn chế biến sẵn không đảm bảo các quy định về ATTP, không có Giấy chứng
nhận đủ điều kiện ATTP.
3. Phối hợp với ngành Y tế, các ban, ngành liên quan và các cơ quan truyền
thông tại địa phương thực hiện tốt, có hiệu quả công tác bảo đảm ATTP, thông tin,
truyền thông về ATTP trong các cơ sở giáo dục; tăng cường kiểm tra về điều kiện
bảo đảm ATTP đối với bếp ăn tập thể, căng tin dịch vụ ăn uống, hàng quán xung
quanh trường học; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, truy suất nguồn gốc thực phẩm
trong quá trình nhập, chế biến, bảo quản, sử dụng thực phẩm không bảo đảm an
toàn. Kiên quyết xử lý cơ sở giáo dục, cá nhân trong ngành giáo dục vi phạm về
ATTP theo quy định của pháp luật. Khi có xảy ra ngộ độc thực phẩm tại nhà trường,
thủ trưởng đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm với cấp trên; phải báo cáo ngay với cơ
quan chức năng ở địa phương (đồng thời báo cáo về Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT)
để có biện pháp xử lý kịp thời.
Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Y tế (phối hợp);
- Lãnh đạo Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, GDMN.
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