
SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

CHI CỤC AN TOÀN 

 VỆ SINH THỰC PHẨM 
_______________ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________ 

 

Số:       /BC-ATTP 

            

       Kon Tum, ngày 13 tháng 10 năm 2020 

 

 

BÁO CÁO 
Kết quả kiểm tra việc bảo đảm an toàn thực phẩm 

đối với các trường học có tổ chức bếp ăn tập thể trên địa bàn tỉnh 
_________________ 

 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm báo cáo kết quả kiểm tra việc bảo đảm 

an toàn thực phẩm đối với các trường học có tổ chức bếp ăn tập thể trên địa bàn 

tỉnh như sau: 

1. Thời gian kiểm tra: Từ ngày 05/10/2020 đến ngày 09/10/2020.  

2. Đối tượng kiểm tra: Các trường học có tổ chức bếp ăn tập thể trên địa 

bàn tỉnh theo Quyết định số 63/QĐ-ATTP ngày 30/9/2020 của Chi cục trưởng 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm. 

3. Căn cứ pháp lý 

- Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010. 

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm. 

- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ 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. 

- Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế  về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và 

lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. 

- Các văn bản liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm của các Bộ: Y tế, 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương. 

4. Kết quả kiểm tra 

- Tổng số bếp ăn tập thể trường học được kiểm tra là 20, tất cả đều đáp ứng 

các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm. 

- Test nhanh 23 mẫu thực phẩm với 28 test âm tính (01 phẩm màu, 07 hàn 

the, 06 formol, 01 sulfite, 02 ure, 01 nitric, 10 độ sạch bát đĩa). 

5. Nhận xét, đánh giá 

- Các trường học được kiểm tra đã chú trọng đến vấn đề an toàn thực phẩm, 

luôn quan tâm và thực hiện tốt quy trình chế biến thực phẩm như: Có hợp đồng 

cung cấp thực phẩm giữa bên mua và bên cung cấp; thực hiện kiểm thực 3 bước, 

ghi chép đúng quy định; có sổ lưu mẫu thực phẩm và có thực hiện lưu mẫu thực 

phẩm; nhân viên cấp dưỡng mặc trang phục bảo hộ (tạp dề, mũ trùm tóc, đeo 



 

găng tay) khi chế biến thực phẩm, chia khẩu phần ăn; thực hiện khám sức khỏe, 

có kiến thức an toàn thực phẩm; thiết kế bếp ăn theo nguyên tắc một chiều; có 

hệ thống rửa tay và bố trí xà phòng, nước sát khuẩn đầy đủ; duy trì vệ sinh tại 

khu vực chế biến thực phẩm.  

- Một số bếp ăn tập thể trường học đã được nhà quản lý, chính quyền và 

ngành Giáo dục và Đào tạo địa phương quan tâm đầu tư xây dựng mới cơ sở hạ 

tầng, mua sắm dụng cụ chế biến, bảo quản thực phẩm.  

6. Kiến nghị, đề xuất 

a) Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Tiếp tục quan tâm chỉ đạo, đầu tư nguồn lực đối với các trường học có 

bếp ăn tập thể để đáp ứng đủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy 

định. 

- Chỉ đạo các trường học có bếp ăn tập thể quan tâm hơn nữa công tác bảo 

đảm an toàn thực phẩm như chú trọng đến nguyên liệu dùng để chế biến thực 

phẩm, nguồn nước uống cho học sinh (thường xuyên kiểm tra, bảo trì, vệ sinh hệ 

thống lọc nước uống trực tiếp, dụng cụ chứa nước uống cho học sinh). 

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Chỉ đạo các phòng, ban liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 

đối với các trường học có bếp ăn tập thể trên địa bàn theo phân cấp quản lý. 

- Tiếp tục quan tâm chỉ đạo, đầu tư nguồn lực đối với các trường học có 

bếp ăn tập thể để đáp ứng đủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy 

định. 

c) Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố 

- Phối hợp ngành Y tế cập nhật các quy định của pháp luật và kiến thức an 

toàn thực phẩm cho đội ngũ cán bộ quản lý, người tiếp xúc trực tiếp với thực 

phẩm tại các trường học trên địa bàn có tổ chức bếp ăn tập thể. 

- Hướng dẫn các cơ sở giáo dục phát huy vai trò của Hội Phụ huynh trong 

việc giám sát chất lượng bữa ăn hàng ngày cho học sinh./. 

 
Nơi nhận:     
- Sở Y tế; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- UBND, Phòng Giáo dục  

  và Đào tạo các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Các phòng thuộc Chi cục; 

- Lưu: VT, CTTTr.                                                                                              

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Thành 
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