
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /UBND-YT 

V/v tăng cường công tác đảm bảo an 

toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể 

Tam Điệp, ngày      tháng 02 năm 2023 

 
             Kính gửi: - Trưởng các phòng, đơn vị: Y tế, Kinh tế, Giáo dục và 

Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an, 
Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và 

Truyền thanh, Trung tâm Y tế thành phố;  
- Liên đoàn Lao động thành phố; 

- Đội Quản lý thị trường số 2; 

 - Chủ tịch UBND các phường, xã. 
 

  

Thực hiện Công văn số 77/UBND-VP6 ngày 13/02/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) tại các bếp ăn 

tập thể trên địa bàn tỉnh. Để chủ động kiểm soát, phòng chống nguy cơ xảy ra ngộ 

độc thực phẩm, đảm bảo ATTP tại các bếp ăn tập thể trên địa bàn, Ủy ban nhân 

dân thành phố đề nghị các phòng, cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung sau: 

  1. Các phòng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, 

thẩm quyền chủ động thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước về an ninh, 

ATTP theo quy định của pháp luật; tăng cường tuyên truyền, quán triệt và thực 

hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của tỉnh, 

UBND thành phố về công tác bảo đảm an ninh, ATTP.  

2. Phòng Y tế  

Chủ trì, phối hợp với phòng Kinh tế, Giáo dục và Đào tạo, Công an, Trung 

tâm Y tế thành phố và UBND các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền, 

kiểm tra, nhất là kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về 

ATTP đối với cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể tại các trường học, bệnh 

viện, khu công nghiệp. Xử lý nghiêm các vi phạm về ATTP theo quy định của 

pháp luật. Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác đảm 

bảo an ninh, ATTP trên địa bàn; định kỳ, đột xuất tổng hợp kết quả triển khai thực 

hiện báo cáo UBND thành phố theo quy định. 

3. Phòng Kinh tế  

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai hiệu quả các kế 

hoạch hành động, các chương trình đề án bảo đảm ATTP trong lĩnh vực nông 

nghiệp; tăng cường phối hợp kiểm tra liên ngành, chuyên ngành đối với các cơ sở 

chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm, sản xuất, chế biến nông sản thực phẩm thuộc 

lĩnh vực ngành quản lý; chú trọng kiểm tra các cơ sở sản suất, chế biến,  cung ứng 
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nguyên liệu, sản phẩm thực phẩm cho các bếp ăn tập thể; xử lý nghiêm những 

hành vi vi phạm về ATTP theo quy định.  

4. Trung tâm Y tế thành phố  

Tăng cường, công tác giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm tại các bếp ăn 

tập thể và chuẩn bị sẵn sàng phương án điều tra, xử lý khi có ngộ độc thực phẩm 

xảy ra. Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác đảm bảo 

an ninh, ATTP trên địa bàn; định kỳ, đột xuất tổng hợp kết quả triển khai thực hiện 

báo cáo UBND thành phố theo quy định. 

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo  

Chỉ đạo các trường Tiểu học, Mầm non có tổ chức ăn bán trú trên địa bàn: 

- Thực hiện đầy đủ các quy định bảo đảm ATTP tại bếp ăn tập thể, đặc biệt 

lưu ý từ khâu lựa chọn và ký hợp đồng với các nhà cung cấp nguyên liệu thực 

phẩm (cơ sở cung cấp thực phẩm phải có đầy đủ thủ tục pháp lý về ATTP theo quy 

định); khuyến khích Ban đại diện cha mẹ học sinh phối hợp trong việc giám sát 

nguyên liệu đầu vào và quá trình chế biến tại các bếp ăn trường học. 

- Kiên quyết không sử dụng nguyên liệu, sản phẩm không rõ nguồn gốc 

hoặc nghi ngờ không đảm bảo ATTP.  

- Sử dụng nguồn nước uống trực tiếp cho học sinh đảm bảo ATTP theo quy định.  

- Thực hiện đầy đủ chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn theo quy 

định. Trường hợp phát hiện hoặc nghi ngờ sản phẩm không bảo đảm ATTP, nhà 

trường cần tạm ngừng sử dụng sản phẩm và thông báo ngay cho cơ quan chức năng.  

- Phối hợp chặt chẽ với gia đình trong việc giáo dục, hướng dẫn trẻ em, học 

sinh thực hiện vệ sinh cá nhân; bảo đảm dinh dưỡng hợp lý kết hợp với tăng cường 

hoạt động thể lực phù hợp với điều kiện gia đình, thể trạng của từng lứa tuổi để 

nâng cao sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh.  

6. Công an thành phố  

Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế tăng cường phối hợp kiểm tra liên ngành, 

xử lý vi phạm về ATTP. Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về 

môi trường rà soát, phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng kinh doanh, vận chuyển 

động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có giấy chứng 

nhận kiểm dịch.  

7. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động thành phố 

Phối hợp các phòng, đơn vị có liên quan tăng cường tuyên truyền, giáo dục 

nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động, người 

trực tiếp chế biến thực phẩm tại các doanh nghiệp trong công tác bảo đảm an toàn thực 

phẩm, nâng cao chất lượng bữa ăn cho người lao động trong khu công nghiệp.  

8. Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền 

thanh thành phố 

Chủ động phối hợp với ngành Y tế và các cơ quan liên quan tuyên truyền 

nâng cao nhận thức, hướng dẫn thay đổi hành vi của người dân về các biện pháp 
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bảo đảm ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực 

phẩm không đảm bảo.  

9. UBND các xã, phường  

Tăng cường triển khai các hoạt động bảo đảm ATTP tại các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm theo phân cấp quản lý; đồng thời kiểm tra, kiểm soát chặt 

chẽ các cơ sở cung cấp thực phẩm cho các bếp ăn tập thể trên địa bàn./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Thường trực Thành ủy; 
- Chủ tịch và các PCT UBND thành phố;  (để b/c) 
- Lưu: VT, YT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Vũ Đình Chiến 
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