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- Tăng cường trách nhiệm và hiệu lực quản lý N hà nước về An toàn vệ sinh
"thực phẩm (ATVSTP), thông qua giám sát, hậu kiểm kịp thời phát hiện, ngăn
chặn, xử lý các trưòng hợp yi phạm về ATVSTP, hạn chế ngộ độc thực phẩm và
các bệnh truyền qua thực phẩm.
- Phòng ngừa, phát hiện, chấn chỉnh và phối hợp các đơn vị liên quan xử lý
vi phạm pháp luật về ATVSTP.
- Trong quá trình giám sát đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền,
hướiig dân nhăm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của chủ cơ sở và người
trực tiếp tham gia trong lĩnh vực ATVSTP trên địa bàn.
- Trên cơ sở kết quả giám sát, đề xuất các giải pháp tăng cường công tác
quản lý ATỴSTP, góp phân phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền
qua thực phẩm.
II. N Ộ I DUNG:
1. Công tác Y tế trưòng học;
Quyêt định thành lập, phân công trách nhiệm cho các thành viên trong
Ban chăm sóc sức khỏe cho học sinh.
- Kê hoạch hoạt động YTTH theo năm học được phê duyệt.
- Xây dựng kế hoạch truyền thông, giáo dục sức khỏe về các biện pháp:
phòng chông dịch, bệnh truyền nhiễm; phòng chống ngộ độc thực phẩm; phòng
chong tai nạn thương tích; dinh dưÕTig và hoạt động thể lực; phòng chống bệnh tậl.
học đường; chăm sóc răng miệng, chăm sóc mắt cho học sinh.
- Phong y tê, tủ thuôc thiêt yêu phù hợp để phục v.ụ cho việc chăm sóc sức
khỏe cho học sinh.
- Phôi hợp cơ sở y tê có đủ điêu kiện tổ chức Ichám, điều trị theo các chuyên
lchoa chọ học sirìh.
- Lập và ghi chép đây đủ vào sô khám bệnh, sổ theo dõi tỗng họp tình trạng
sưc khoe hộc sinh, sô theo dõi sức khỏe học sinh theo quy định
- Kiêm tra, giám sát các điều kiện học tập, vệ sinh trường lớp, an toàn thực
phâm, cung câp nước uông, vòi rửa tay với xà phòng rửa tay trong trường học.
2. C ông tác giám sá t An toàn vệ sinh thực phẩm Bếp ăn tập thể, căn tin
T rư ờ n g học:
a/ Cơ sở pháp lý:
- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 do Quốc hội khóa 12 ban hành
ngày 17/6/2010;
- Thong tư sô 14/2013/T T -B Y l ngày 06/5/2013 của Bô Y tế về hướng dẫn
khám sức khỏe.

:
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- NghJ định số 67/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về
việc vê điêu kiện sản xuât, kinh dpaplỊ thỊ|G phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên
ngành của Bộ Y tế . ■
- Nghị đinh 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ về việc
quy địrửi chi tiêt ứii hanh một sổ điều của Luật an toàn ứiực phẩm; có hiêu lưc thi
hành kê từ ngày 02/02/2018.
- N gh| địrA 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về
việc sửa đôi, bố 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.
•

115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 quy định xử phạt

vi phạm hành chính về ATTP.

- t'

b/ Hồ sơ h ành chính, pháp ỉý:
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;(nếu có).
ATVSTP hoặc bàn cam kết bảo đảm
A 1 VSTP đôi với dịch vụ ăn uống; bếp ăn tập thể.
'■p
ATVSTP có xác nhận cũa chủ cơ sờ- Giấy
xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người lao động trực tiếp tiếp xuc thực
- Nguồn nước sử dụng:
+ Nước máy: Kêt quả xét nghiệm của đơn vị cung cấp nước.
+ Nước giếng: Kết quả xét nghiệm ■
- Hợp đông, hóa đơn, chứng từ mua nguyên liệu, sản phẩm thực phẩm; /
- Đối với các Trường học có sử dụng thực phẩm bao gói sẵn;
+ Kêt quả xét nghiệm định kỳ sản phẩm (thời hạn không quá 6 tháng).
A TV ST P^

phẩm/công bố họp quy/phù họrp quy định về

giấy chứng nhân cơ sở
đủ điêu kiện ATVSTP tại địa điểm nấu ăn, sổ giao nhạn thưc ăn.
c/ Điều kiện bảo đảm ATVSTP tại cơ sở:
- Điều kiện về cơ sở;

- Điều kiện về thiết bị, dụng cụ;
- Điều kiện về con người;
- Điêu kiện vê quy trình chế biến, bảo quản và vận chuyển thực phẩm- Điêu kiện về thực hành vệ sinh an toàn thực phẩm của nhân viên-

- Điều kiện về lưu mẫu thực phẩm.
III. THÀNH PHẦN ĐOẰN KIẺM TRA, GIÁM SÁT:
1. Đoàn kiểm tra, giám sát:

ì

Tổ giám sá t h o ạt động Y tế trư ò n g hoc;
Ông: Đỗ Trọng Lực

- Trưởng klĩoa Y tế công cộng - Dinh dưỡng

Bà: Võ Thị M inh Hiểu

- Nhân vỊên

Tổ giám sát An toàn vệ sinh thực phẩm:
Bà: Nguyên Thị Sang

- Phó khoà Y tế công cộng - Dinh dưỡng

Bà: Lê Thị Hiêu

—Nhân viến

*> Tổ truyền thông, giáo dục súc khỏe:

Ông: Phan Anh Dũng

' - Nhân viện phòng KHNV-ĐD-CNK

T rạm y tế xã: Mỗi trạm y tế xã, thị trấn cử 01 cán bộ phụ trách tham gia
cùng đoàn kiếm tra, giám sát.
, ■
2. Đơn vị đư ọc kiểm tra :
' Đại diện Lãnh đạo nhà trường.
- Cán bộ phụ trách y tê trường học hoặc giáo viên kiêm nhiệm.
-,CáQ truờng được kiêm tra, giám sẩt bố trí thời gian, cử cán bộ tham gia và
chuân bị hô sơ có liên quan để làm việc'cùng đoàn laểm tra, giám sát.
IV. THỜI GIAN, ĐỊẠ ĐĨỂM:
Lộc Tân; Lôc Thuân- T.ôr
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29/10/202G
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02/11/2020

14

03/11/2020

Lộc Hoà

15

04/11/2020

Lộc Thạnh
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trường trên địa bàn tại các xã: Lộc Thịnh’ Lọc Thiện; Lộc Điền; Lộc Khánh; Lộc Thái (Từngày

i K

15 tháng 3 đến ngày 01 tháng 4 năm 2021.)
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15/3/2021

Lộc Thịnh
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16/3/2021

Lộc Hưng
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17/3/2021

Lộc Thành
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21
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23
24
25
26
27

18/3/2021
22/3/2021

Lộc Thiện

23/3/2021
24/3/2021
25/3/2021
29/3/2021
30/3/2021
31/3/2021
01/4/2021

Địa điểm

G hi chú

Lộc Điền
Lộc Khánh
Lộc Thái
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V. KINH PHÍ:
- Thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ của Trung Tâm Y tế.

.

êiám sát. chương trình Y tế Trường học và
đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại bếp ăn tập thể- căn tin năm học 2020-2021
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Noi nhận:
-Phòng GD&ĐT huyện;
-Trạm Y tế; .
-Các Trưòiỉg THPT;
-TT GDNN-GDTX;
-LưuVT.
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