
    UBND TỈNH BÌNH THUẬN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 57/QĐ-TCĐN                   Bình Thuận, ngày 27 tháng 02 năm 2018 
 

QUYẾT ĐỊNH 
    Về việc thành lập Tổ kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm 

của Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận. 

HIỆU TRƯỞNG 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Quyết định số 254/QĐ-LĐTBXH ngày 02/3/2012 của Bộ trưởng Bộ 
Lao động-Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề tỉnh 
Bình Thuận; 

 Căn cứ Điều lệ Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận đã được UBND tỉnh 
Bình Thuận phê duyệt tại Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 11/6/2012; 

 Căn cứ tình hình thực tế của Trường; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính-Quản trị, 

     QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay, thành lập Tổ kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm của Trường 
Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận gồm các ông (bà) có tên sau đây: 

1. Tổ trưởng 

Bà Lương Thị Mười, Phó Trưởng phòng Hành chính-Quản trị. 

2. Các tổ viên 

- Ông Nguyễn Xuân Thủy, Phụ trách Ban Quản lý Ký túc xá và Bảo vệ. 

- Bà Ngô Thị Mỹ Dung, cán sự phòng Hành chính-Quản trị. 

- Ông Trần Văn Châu, chuyên viên phòng Hành chính-Quản trị. 

- Bà Lý Thị Hoài Thương, cán sự phòng Hành chính-Quản trị. 

- Bà Đặng Thị Xuân Diệu, cán sự Ban Quản lý Ký túc xá và Bảo vệ. 

- Bà Nguyễn Thị Hương, cán sự Ban Quản lý Ký túc xá và Bảo vệ. 

Điều 2. Tổ kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm có trách nhiệm giúp Hiệu 
trưởng thực hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Kiểm tra bộ phận quản lý bếp ăn, nhân viên tiếp phẩm, nhà thầu Căn tin, 
công tác đảm bảo vệ sinh nơi sử dụng nước uống tại Trường cụ thể: 

- Việc khám sức khỏe cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật; 
trang bị đầy đủ bảo hộ lao động; được tập huấn về vệ sinh, an toàn thực phẩm; 

- Các điều kiện vệ sinh chung đối với việc tổ chức chế biến thực phẩm, phục 
vụ bếp ăn tại Trường theo quy định của pháp luật; 
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- Hồ sơ lưu giữ chứng từ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu sản phẩm và 
các tài liệu khác về toàn bộ quá trình chế biến thực phẩm; 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát việc thực hiện các quy định 
pháp luật về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm theo chuỗi cung cấp thực phẩm chế 
biến đến tiêu dùng; 

- Thường xuyên kiểm tra việc đảm bảo vệ sinh các khu vực cung cấp nước 
uống cho học sinh, sinh viên (tại khối các phòng học, ký túc xá). 

2. Kiểm tra việc lưu mẫu thực phẩm đã qua nấu chín, lập sổ lưu, hủy mẫu 
tem niêm phong. 

3. Tiến hành kiểm tra, giám sát các nội dung nêu trên thường xuyên hoặc đột 
xuất và lập biên bản các trường hợp vi phạm, đề xuất hình thức xử lý. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 
39/QĐ-TCĐN ngày 09/02/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình 
Thuận. 

Điều 4. Các ông (bà) Trưởng các đơn vị thuộc Trường và cá nhân có tên tại 
Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:                            HIỆU TRƯỞNG 
- Như Điều 4; 
- Lưu: VT, HCQT (Châu). 
 

 
 

                   Nguyễn Thanh Tâm 
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