UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1061/PGDDT

Bà Rịa, ngày 09 tháng 12 năm 2020

V/v tăng cường các biện pháp đảm bảo
an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ
độc thực phẩm tại các khu công
nghiệp, trường học.

Kính gửi:
- Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS.
- Hiệu trưởng các trường MN tư thục, Chủ các Nhóm lớp.
Thực hiện công văn số 2542/SGDĐT-VP ngảy 9/12/2020 của Sở Giáo dục và
Đào tạo về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng
chống ngộ độc thực phẩm tại các khu công nghiệp, trường học. Để chủ động bảo
đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể trong
các trường học có hiệu quả.
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục tập trung,
khẩn trương chỉ đạo triển khai các nội dung sau:
1. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2020 của
Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước,
trách nhiệm quản lý nhà nước an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Hướng dẫn
triển khai nghiêm túc các quy định tại Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số
15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số
điều - 2 - 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.
2. Các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn thực
phẩm đối với bếp ăn tập thể, căn tin, trong đó bảo đảm toàn bộ bếp ăn tại các cơ sở
giáo dục trên địa bàn phải được kiểm tra, giám sát, hậu kiểm, được phân công, phân
cấp quản lý đầy đủ, bảo đảm không để sót, không có đơn vị không bảo đảm an toàn
thực phẩm được phép hoạt động.
3. Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành
phố tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định an toàn thực phẩm tại
các bếp ăn trường học và các cơ sở cung cấp suất ăn sẵn cho trường học trên địa
bàn. 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 cho cộng đồng.
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4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức an toàn thực phẩm,
biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, các
em học sinh.
5. Phối hợp với các đơn vị y tế trên địa bàn chuẩn bị sẵn sàng các phương án,
lực lượng thường trực, phương tiện, vật tư, hoá chất; xử lý để kịp thời khắc phục,
giảm thiểu ảnh hưởng khi có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn.
Nhận được văn bản này đề nghị Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục khẩn trương
triển khai, thực hiện và báo cáo kết quả hoạt động về Phòng Giáo dục và Đào tạo
trước 15/4/2021 qua email: thekhuongbr@gmail.com./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website PGD;
- Lưu: VT.BpNGLL.
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