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Thanh Miện, ngày 11   tháng    02 năm 2022

Kính gửi: 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;
- Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học trong huyện.

  Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, 
các trường tổ chức ăn bán trú cần làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 và vệ sinh, an toàn thực phẩm theo đúng quy định của ngành giáo dục 
và ngành y tế. Đặc biệt trong thời gian này, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu 
Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học thực hiện tốt một số nội dung sau: 

  1. Lựa chọn, kí hợp đồng với các đơn vị, công ty, nhà sản xuất(gọi chung 
là các đơn vị cung ứng) có thương hiệu trên thị trường, cung ứng trực tiếp hàng 
hóa, loại bỏ khâu trung gian để tận dụng ưu đãi về giá cả, cụ thể:

- Các sản phẩm cung ứng đồ uống, thực phẩm, đồ bao gói sẵn phải có nhãn 
mác đầy đủ như: Tên thực phẩm; tên, địa chỉ doanh nghiệp (hoặc thương nhân) 
chịu trách nhiệm về hàng hóa; định lượng thực phẩm; các chỉ tiêu công bố (nếu 
có); ngày sản xuất, hạn sử dụng; hướng dẫn bảo quản và hướng dẫn sử dụng 
hàng hóa.

- Đối với việc cung ứng đồ uống là sữa cho các trẻ mầm non, các trường 
lựa chọn loại sữa có thương hiệu trên thị trường, lựa chọn những đơn vị cung 
ứng trực tiếp, không thông qua khâu trung gian. Thứ tự ưu tiên đối với các 
thương hiệu sản phẩm tương đương nhau thì lựa chọn đơn vị cung ứng giá tốt 
hơn trên cơ sở báo giá của các đơn cung ứng. 

- Đối với các sản phẩm tươi sống như: Thịt và các sản phẩm từ thịt; rau, 
củ, quả, thủy, hải sản; trứng gia cầm,… sản phẩm phải được chứng nhận theo 
tiêu chuẩn VietGap, ưu tiên có chứng nhận hữu cơ hoặc theo tiêu chuẩn khác 
của các đơn vị có thẩm quyền chứng nhận về ATTP.

2. Người chế biến thức ăn, phục vụ ăn uống phải đeo khẩu trang khi chế 
biến; trang phục phù hợp; giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ, rửa tay bằng xà phòng 
trước khi chế biến thực phẩm. Ngoài những yêu cầu trên, người nấu ăn phải thực 
hiện nghiêm túc qui định về đảm bảo an toàn phòng chống dịch tại Công văn số 
964/ATTP-NĐTT ngày 23/4/2020 của cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế hướng 
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dẫn đảm bảo An toàn thực phẩm trong phòng, chống dịch Covid- 19 đối với bếp 
ăn cơ sở giáo dục.

  3.  Bố trí cho học sinh ngồi ăn theo khu vực riêng từng lớp, đảm bảo giãn 
cách phù hợp (khuyến khích tổ chức ăn tại phòng học). Nếu tổ chức ngủ trưa 
cho học sinh, bố trí khoảng cách giữa 02 học sinh đảm bảo tối thiểu 01 mét. 
Theo dõi, nhắc nhở học sinh không tụ tập trong thời gian nghỉ trưa.

4. Yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ kí cam kết tuân thủ các biện pháp 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với nhà trường. 

5. Giao cho Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với Trung tâm 
Y tế huyện và các phòng chức năng của huyện tổ chức kiểm tra, giám sát việc 
phòng, chống dịch bệnh, VSATTP tại các nhà trường và các đơn vị cung ứng, 
kịp thời tham mưu, đề xuất, xử lí nghiêm các đơn vị vi phạm. 

Yêu cầu các trường thực hiện nghiêm túc các quy định về VSATTP, các 
quy định về phòng, chống dịch bệnh trong trường học và tự chịu trách nhiệm 
đối với giá cả, tiêu chuẩn, chất lượng, an toàn thực phẩm của các sản phẩm cung 
ứng vào bếp ăn trường học của các đơn vị. Thực hiện việc niêm yết công khai 
giá cả các mặt hàng để cha mẹ học sinh cùng giám sát. Trường hợp để xảy ra 
ngộ độc thực phẩm liên quan đến tổ chức ăn bán trú tại trường thì Hiệu trưởng 
phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND huyện./. 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Khổng Quốc Toản
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