
UBND THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

BAN CHỈ ĐẠO LN VSATTP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        

Số:            /KH-BCĐ 

 

Thành phố Cao Bằng, ngày       tháng       năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức kiểm tra Liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm bếp ăn tập 

thể tại các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố Cao Bằng. 

 

 Thực hiện Công văn số 265/ATVSTP-NV ngày 04 tháng 9 năm 2022 của 

Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm Cao Bằng, về việc phòng chống ngộ độc thực 

phẩm và bảo đảm an toàn thực phẩm tại các trường học năm học 2022-2023. 

 Thực hiện Công văn số 2202/UBND-VP ngày 21 tháng 9 năm 2022 của 

UBND thành phố Cao Bằng về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác quản 

lý, thực hiện và công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, tại các bếp ăn tập thể trong 

các đơn vị trường học thuộc UBND thành phố. 

 Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố Cao Bằng 

xây dựng Kế hoạch tổ chức, kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tại 

các bếp ăn tập thể trong các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Đánh giá thực trạng việc chấp hành các quy định của Pháp luật về đảm 

bảo an toàn thực phẩm của các bếp ăn tập thể trong các đơn vị trường học .  

2. Thông qua hoạt động kiểm tra kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các 

trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm, hạn chế các vụ ngộ độc thực phẩm 

xảy ra và hạn chế các bệnh lây truyền qua thực phẩm.  

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Đối tượng kiểm tra 

 Các bếp ăn tập thể tại trường học, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn cho các 

trường học trên địa bàn thành phố Cao Bằng. 

2. Nội dung kiểm tra 

- Công tác quản lý điều hành, kiểm tra, giám sát của phòng Giáo dục và 

Đào tạo thành phố về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các trường học trên địa bàn 

thành phố. 

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với cơ sở 

trong diện phải cấp giấy chứng nhận); 

- Giấy xác nhận tập huấn kiến thức ATTP và Giấy xác nhận sức khỏe của 

chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia chế biến thực phẩm và phục vụ ăn uống. 

- Hợp đồng lao động nhà trường với nhân viên phục vụ ăn uống tại bếp ăn 

tập thể của trường. 
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- Công tác đấu thầu, hợp đồng cung cấp suất ăn giữa nhà trường với các 

Công ty, Nhà hàng, dịch vụ ăn uống cung cấp suất ăn cho học sinh của trường. 

- Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, Quy trình sơ chế, chế biến, bảo 

quản thực phẩm, vận chuyển thực phẩm. 

- Chất lượng sản phẩm thực phẩm, phụ gia thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ, 

hạn sử dụng, thực hiện việc kiểm nghiệm định kỳ. 

- Việc thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các 

sản phẩm thực phẩm, phụ gia thực phẩm nhập khẩu. 

- Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ và con người. 

- Thực hiện kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn và ghi chép các loại sổ 

sách theo quy định tại cơ sở. 

- Thực hành vệ sinh ATTP của của nhân viên khi tham gia chế biến. 

- Chất lượng nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm (hồ sơ tự công bố 

sản phẩm (nếu có); hợp đồng, sổ sách ghi chép; hóa đơn, biên nhận mua bán 

thực phẩm, phụ gia thực phẩm. 

- Nguồn nước sử dụng trong chế biến thực phẩm (hợp đồng, kết quả phiếu 

xét nghiệm mẫu nước hàng năm). 

- Lấy mẫu xét nghiệm, kiểm nghiệm khi cần thiết. 

- Công tác tuyên truyền giáo dục các quy định, kiến thức về an toàn thực 

phẩm tại các đơn vị trường học... 

III. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA 

1. Nhiệm vụ của đoàn kiểm tra liên ngành 

- Kiểm tra trực tiếp tại các bếp ăn tập thể trường học và thực trạng công 

tác quản lý về an toàn thực phẩm của nhà trường. 

 Công tác kiểm tra: 

+ Nghe báo cáo của các trường học về việc triển khai, thực hiện, chấp 

hành quy định bảo đảm ATTP. 

+ Thu thập tài liệu liên quan. 

+ Kiểm tra thực tế tại bếp ăn tập thể. 

+ Lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu về vệ sinh an toàn thực phẩm. 

+ Lập Biên bản kiểm tra tại các bếp ăn tập thể, lập biên bản xử lý vi phạm 

hành chính (nếu có vi phạm). 

+ Phân tích đánh giá hồ sơ, liên quan an toàn thực phẩm. 

+ Phân tích đánh giá kết quả kiểm nghiệm. 
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+ Trong quá trình kiểm tra nếu phát hiện vi phạm hành chính lập biên bản 

xử lý vi phạm hành chính, chuyển hồ sơ đến cấp có thẩm quyền để xử lý theo 

quy định của pháp luật và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng. 

2. Thành phần đoàn kiểm tra 

- Phòng Y tế Thành phố  02 cán bộ            - 01 Trưởng đoàn; 01 Thư ký; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo    01 cán bộ - Phó Trưởng 

đoàn;  

- Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố 01 cán bộ - Thành viên;  

- Phòng Lao động TB-XH thành phố   01 cán bộ - Thành viên;  

- Đội Quản lý TT số 1 Thành phố   01 cán bộ - Thành viên;  

- Trung tâm Y tế Thành phố    01 cán bộ  - Thành viên; 

- Ban chỉ đạo vệ sinh ATTP các xã, phường cử đại diện Lãnh đạo cùng 

tham gia đoàn kiểm tra tại các trường trên địa bàn quản lý.  

IV. THỜI GIAN KIỂM TRA  

Từ ngày 07 đến ngày 14/11/2022.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng HĐND-UBND thành phố 

Chánh văn phòng HĐND-UBND Thành phố phối hợp với các đơn vị liên 

quan, điều xe ô tô và đảm bảo xăng xe cho đoàn kiểm tra liên ngành Vệ sinh an 

toàn thực phẩm Thành phố để đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện nhiệm vụ kiểm 

tra các bếp ăn tập thể tại các trường học và cơ sở cung cấp xuất ăn cho học sinh 

các trường học trên địa bàn thành phố Cao Bằng. 

2. Phòng Y tế Thành phố 

- Trưởng đoàn chủ trì đoàn kiểm tra liên ngành, phân công nhiệm vụ cho 

các thành viên trong đoàn, kiểm tra tại các các bếp ăn tập thể trong các đơn vị 

trường học trên địa bàn thành phố, các cơ sở dịch vụ ăn uống cung cấp suất ăn 

cho học sinh tại các đơn vị trường học và tham mưu cho Chủ tịch UBND Thành 

phố xử lý các trường hợp vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.  

- Thư ký ghi biên bản và tổng hợp báo cáo kết quả đợt kiểm tra cho 

Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP thành phố ngay sau khi kết thúc đợt 

kiểm tra.  

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 

- Phó Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành, có trách nhiệm phụ trách đoàn 

kiểm tra, đảm nhiệm công việc của Trưởng đoàn, khi Trưởng đoàn đi vắng và 

được Trưởng đoàn uỷ quyền, chủ động thông báo Kế hoạch, lịch kiểm tra vệ 

sinh ATTP cho các đơn vị trường học có bếp ăn tập thể và các trường có tổ chức 

cung cấp suất ăn cho học sinh bán trú. 
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- Chỉ đạo các đơn vị trường học thuộc diện kiểm tra chuẩn bị các nội 

dung, điều kiện phục vụ cho đợt kiểm tra.  

- Thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng đoàn phân công. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố 

- Tham gia đoàn kiểm tra đoàn liên ngành, theo chức năng nhiệm vụ kiểm 

tra về nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, công tác đấu thầu, hợp 

đồng cung cấp suất ăn, thu tiền ăn học sinh tại các bếp ăn tập thể trong các đơn 

vị trường học trên địa bàn thành phố. 

- Thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng đoàn phân công. 

5. Phòng Lao động Thương binh - Xã hội thành phố 

Tham gia đoàn kiểm tra đoàn liên ngành, theo chức năng nhiệm vụ kiểm 

tra về nội dung hợp đồng lao động và các nội dung thuộc lĩnh vực đơn vị quản 

lý.  

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng đoàn phân công. 

6. Đội Quản lý thị trường số I Thành phố 

Tham gia đoàn kiểm tra đoàn liên ngành có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ, 

hóa đơn nhập hàng, nhãn mác, hạn dùng, nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa thực 

phẩm…., phát hiện các hành vi vi phạm, tham mưu cho Trưởng đoàn hướng xử 

lý vi phạm theo quy định của Pháp luật. 

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng đoàn phân công. 

7. Trung tâm Y tế Thành phố 

- Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành ATVSTP thành phố Cao Bằng. 

- Hướng dẫn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở bếp ăn 

tập thể của trường.  

- Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm khi cần thiết, nếu vượt quá khả năng có 

trách nhiệm lấy mẫu và gửi lên tuyến trên xét nghiệm theo quy định. 

- Đảm bảo các điều kiện trang thiết bị, hóa chất phục vụ việc lấy mẫu thực 

phẩm để xét nghiệm. 

- Phối hợp với phòng Giáo dục & Đào tạo hướng dẫn các cơ sở bếp ăn tập 

thể trong trường học thực hiện các quy định pháp luật về vệ sinh an toàn thực 

phẩm và tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm cho các trường 

học và cá nhân phụ trách bếp ăn tập thể trong trường học trên địa bàn Thành 

phố.  

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng đoàn phân công. 

8. Uỷ ban nhân dân các xã, phường 

- Cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra liên ngành ATVSTP thành phố Cao 

Bằng khi đoàn đến kiểm tra tại các điểm trường đóng trên địa bàn quản lý, nắm 



5 

 

bắt thông tin kịp thời, phối hợp với phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố chỉ 

đạo các trường học thực hiện đảm bảo công tác vệ sinh ATTP tại bếp ăn tập thể 

của các đơn vị trường học trên địa bàn. 

- Chú ý tổ chức kiểm tra nhắc nhở các quán bán đồ ăn nhanh, quầy bánh 

kẹo, dịch vụ giải khát tại căng tin và quán cổng các trường học trên địa bàn 

Thành phố. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng đoàn phân công. 

9. Các đơn vị trường học có bếp ăn thập thể và cung cấp suất ăn cho 

học sinh bán trú tại trường 

- Chuẩn bị các nội dung, điều kiện, hồ sơ, tài liệu liên quan đến ATTP bếp 

ăn tập thể và các cơ sở dịch vụ ăn uống cung cấp suất ăn cho học sinh của 

trường, phục vụ đoàn kiểm tra. 

- Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác VSATTP bếp ăn tập thể 

tại trường học theo đề cương, Lãnh đạo các trường học gửi Báo cáo bản mềm 

qua hệ thống thông tin điều hành văn bản UBND thành phố đơn vị phòng Y tế 

hoặc gửi qua zalo số điện thoại: 0828620168 (Trưởng đoàn kiểm tra) trước 

ngày 04/11/2022 để đảm bảo thời gian gửi báo cáo cho các thành viên đoàn 

kiểm tra nghiên cứu trước khi đến kiểm tra các đơn vị trường học. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai, thực hiện công tác kiểm tra liên ngành 

Vệ sinh an toàn thực phẩm của Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố 

Cao Bằng. Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, phòng, ban Thành phố liên quan, 

UBND các xã, phường, các đơn vị trường học nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

(Gửi kèm lịch kiểm tra VSATTP tại các bếp ăn tập thể các đơn vị trường 

học trên địa bàn thành phố Cao Bằng). 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Thành ủy Cao Bằng; 
- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố; 
- Lãnh đạo VP HĐND-UBND Thành phố; 
- Các đơn vị, phòng ban liên quan Thành phố; 
- UBND các xã, phường; 
- Các Trường học khối Tiểu học, Mầm non; 
- Trang TTĐT Thành phố; 
- Lưu: VT, PYT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Đệ 
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