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Số: 310  /UBND-KGVX  Lạng Sơn, ngày  16  tháng 4 năm 2019
V/v tăng cường các biện pháp 
bảo đảm an toàn thực phẩm, 

phòng, chống ngộ độc thực phẩm 
và bệnh truyền qua thực phẩm 

 
Kính gửi:  

- Các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương; 
- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thời gian qua, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trong các cơ 
sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, tổ 
chức triển khai thực hiện khá nghiêm túc, hiệu quả. Tuy nhiên, một số bếp ăn 
tập thể của ngành giáo dục, đào tạo cơ sở vật chất và trang thiết bị tại bếp ăn của 
nhà trường chưa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chế biến thực phẩm không 
tuân thủ đúng quy trình chế biến thức ăn theo nguyên tắc một chiều, thực hành 
kiểm thực 3 bước chưa chặt chẽ dẫn đến thức ăn bị ô nhiễm vi sinh vật, đặc biệt 
ngày 28/3/2019 đã xảy ra 01 vụ ngộ độc thực phẩm tại Trường Phổ thông Dân 
tộc nội trú trung học cơ sở huyện Văn Lãng với 48 học sinh phải vào Trung tâm 
Y tế huyện để điều trị, nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc thực phẩm là do thức ăn 
bị nhiễm vi khuẩn Ecoli vượt mức giới hạn cho phép. 

Để bảo đảm an toàn thực phẩm và chủ động phòng, chống ngộ độc thực 
phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm có hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Sở Y tế 

- Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các quy định của 
pháp luật về ATTP nhằm nâng cao kiến thức, thực hành và ý thức trách nhiệm 
của người sản xuất thực phẩm, người kinh doanh thực phẩm, người tiêu dùng và 
người quản lý, lãnh đạo. Phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền 
nâng cao kiến thức về ATTP, phòng, chống ngộ độc thực phẩm cho giáo viên, 
nhân viên và học sinh trong các trường học. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra 
các bếp ăn tập thể trên địa bàn tỉnh, nhất là các cơ sở giáo dục và có biện pháp 
xử lý nghiêm các cơ sở thực phẩm có vi phạm quy định về ATTP. 

- Chỉ đạo các đơn vị trong ngành Y tế có phương án, chuẩn bị sẵn sàng 
lực lượng, trang thiết bị chuyên môn, tổ chức cấp cứu, điều trị kịp thời nếu có 
các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo 
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- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố phối hợp với 
các đơn vị chức năng trên địa bàn tăng cường hướng dẫn các trường học tổ chức 
cho học sinh ăn bán trú thực hiện đúng các quy định về ATTP; việc ký kết hợp 
đồng cung cấp thực phẩm phải thỏa thuận chặt chẽ, bảo đảm thực phẩm, nước 
dùng cho ăn uống được cung cấp bởi những cơ sở đủ điều kiện ATTP. Kiểm 
soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm và các khâu: Chế biến, bảo quản, vận chuyển 
thực phẩm trong các bếp ăn của nhà trường; tuân thủ quy trình giao nhận, kiểm 
thực ba bước, lưu mẫu thức ăn theo đúng quy định. Chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ 
chức giám sát của Ban đại diện hội cha mẹ học sinh nhà trường đối với bếp ăn 
tập thể trường học. 

- Chủ trì, phối hợp với ngành Y tế tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng 
cao nhận thức, trách nhiệm, kiến thức về ATTP, phòng, chống ngộ độc thực 
phẩm cho cán bộ, giáo viên nhà trường và người trực tiếp tham gia chế biến thực 
phẩm mỗi năm một lần; hướng dẫn học sinh thực hiện các quy định về ATTP, 
vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường (rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau 
khi đi vệ sinh, tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường tại trường học, tuân thủ 
việc ăn chín, uống chín, thay đổi thói quen, phong tục tập quán có nguy cơ dẫn 
đến mất vệ sinh, ATTP,...). 

- Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, chính quyền trên địa bàn 
trong việc giáo dục, hướng dẫn học sinh thực hiện các quy định về ATTP, vệ 
sinh cá nhân, vệ sinh môi trường đảm bảo dinh dưỡng hợp lý phù hợp với độ 
tuổi, thể trạng của học sinh và điều kiện của gia đình học sinh. 

- Tăng cường công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất công tác vệ sinh trường 
học, ATTP tại các cơ sở giáo dục; phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm về 
ATTP, điều kiện vệ sinh trong trường học nhằm bảo đảm sức khỏe cho học sinh. 

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố quy hoạch các vùng sản xuất 
nông sản ATTP phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn; xây dựng và phát 
triển nhân rộng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và khai thác nông 
lâm sản an toàn, quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi. 

- Tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc bảo vệ thực 
vật, hóa chất bảo quản nông sản thực phẩm, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi bảo 
đảm chất lượng, an toàn; tập trung quản lý chặt chẽ các cơ sở nhập khẩu, kinh 
doanh lớn; quản lý chất lượng, an toàn các loại rau, củ, quả trên thị trường, đặc 
biệt về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất bảo quản trên các sản phẩm; 
định kỳ lấy mẫu lưu thông trên thị trường kiểm nghiệm để đánh giá chất lượng 
ATTP nhằm khuyến cáo cho người tiêu dùng và các cơ quan có liên quan. 

- Tăng cường quản lý ATTP trong suốt quá trình sản xuất, thu gom, giết 
mổ, sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh sản phẩm nông lâm, thủy hải sản 
theo phân cấp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

4. Sở Công Thương 
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- Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, triển khai các mô hình 
điểm kiểm soát ATTP tại các chợ, siêu thị kinh doanh thực phẩm. 

- Chủ trì, phối hợp Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và 
hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh từng bước kiểm 
soát, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm không rõ 
nguồn gốc, nhập lậu, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, thu hồi và xử lý nghiêm 
đối với hoạt động kinh doanh thực phẩm không bảo đảm an toàn, thực phẩm 
kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ. 

- Tăng cường triển khai các biện pháp quản lý hiệu quả hoạt động sản 
xuất, kinh doanh nước giải khát, bánh kẹo, dầu thực vật, tinh bột, sữa chế biến, 
theo phân cấp của Bộ Công Thương. 

- Chỉ đạo Ban Quản lý các chợ trên địa bàn tỉnh tăng cường kiểm tra, 
kiểm soát, giám sát các cơ sở kinh doanh thực phẩm thực hiện đúng nội quy, 
quy định của pháp luật về ATTP. 

5. UBND các huyện, thành phố 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên 
truyền về vệ sinh ATTP tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Tăng cường huy động 
các nguồn lực, đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị, dụng 
cụ đối với bếp ăn tập thể tại các trường học bảo đảm ATTP theo quy định. 

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra các bếp ăn tập thể tại các cơ sở giáo dục 
trên địa bàn. Phát hiện sớm và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm 
ATTP theo quy định của pháp luật. 

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở và Chủ tịch UBND các huyện, 
thành phố thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./. 

 
Nơi nhận:      
- Như trên; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các cơ quan theo QĐ 764/QĐ-UBND; 
- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  
  KG-VX, KTTH, KTN, TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Dương Xuân Huyên 
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