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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 06/10/2016 của Tỉnh ủy  
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề  

an toàn thực phẩm trong tình hình mới  
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 492/KH-UBND ngày 15/02/2017 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an 
toàn thực phẩm trong tình hình mới, trên cơ sở thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU 
ngày 06/10/2016 của Tỉnh ủy. Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận xây dựng 
kế hoạch thực hiện cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nâng cao nhận thức của các đơn vị và viên chức, người lao động, học sinh – 
sinh viên thuộc trường, cũng như toàn xã hội về vai trò của an toàn thực phẩm 
(ATTP) đối với sức khỏe mọi người và sự phát triển kinh tế xã hội, đồng thời nắm 
vững nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu của Chỉ thị 16-CT/TU. 

- Tăng cường sự lãnh đạo của tập thể Ban giám hiệu và trưởng các đơn vị có 
liên quan thuộc trường đối với công tác ATTP, góp phần quan trọng vào sự nghiệp 
chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe mọi người, nâng cao chất lượng giống nòi, 
đảm bảo an sinh xã hội và sự phát triển bền vững. 

2. Yêu cầu  

- Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung đã được xác định 
trong Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới” (sau 
đây gọi tắt là Chỉ thị 08-CT/TW) và Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của 
Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực 
phẩm (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 13/CT-TTg), Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 
06/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 
với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới” (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 16-
CT/TU) và Kế hoạch này; đồng thời thực hiện tốt các quy định của pháp luật nhằm 
tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các đơn vị 
và viên chức, người lao động, học sinh – sinh viên thuộc trường trong thực hiện 
bảo đảm an toàn thực phẩm. 

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, đơn vị. Đưa các tiêu chí về 
ATTP vào nhiệm vụ trọng tâm của trường. 
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II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Tiếp tục quán triệt Chỉ thị 08-CT/TW và Chỉ thị 13/CT-TTg, Chỉ thị 16-
CT/TU tới các đơn vị và viên chức, người lao động, học sinh – sinh viên, bếp ăn 
tập thể của nhà trường; thường xuyên triển khai tổ chức thực hiện và đôn đốc, 
kiểm tra đối với công tác này ở trường. Người đứng đầu các đơn vị liên quan thuộc 
trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao và phân cấp quản lý, chịu trách nhiệm 
trước Ban giám hiệu về công tác bảo đảm ATTP. 

2. Xây dựng chuyên mục về “An toàn thực phẩm” để hướng dẫn, định hướng 
thay đổi hành vi và các biện pháp thực hiện hành vi bảo đảm an toàn thực phẩm, 
tạo sự chuyển biến căn bản trong lựa chọn, tiêu dùng; tập trung cao trong tháng 
hành động vì an toàn thực phẩm, trong mùa hè, các ngày lễ, tết…. Vận động mọi 
người thay đổi những phong tục, tập quán ăn uống mất vệ sinh và ảnh hưởng tới 
sức khỏe. 

3. Tăng cường đầu tư nguồn lực để nâng cao năng lực hoạt động của bếp ăn 
tập thể để đảm bảo tuyệt đối về ATTP; bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp 
vụ cho viên chức, người lao động làm công tác này.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Hành chính - Quản trị 

- Tham mưu kế hoạch và phối hợp Tổ kiểm tra an toàn thực phẩm theo Quyết 
định số 39/QĐ-TCĐN ngày 09/02/2017 của Trường thường xuyên kiểm tra, giám 
sát việc chấp hành các quy định đảm bảo ATTP tại bếp ăn tập thể của trường. 

- Bảo dưỡng và thay thế các lõi lọc nước theo khuyến cáo của nhà sản xuất và 
lấy mẫu kiểm nghiệm nước tại các máy nước lọc RO theo quy định. 

- Tổng hợp, thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. 

2. Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên 

Lồng ghép tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị 16-CT/TU, Chỉ thị 13/CT-TTg đến 
toàn thể viên chức, người lao động, học sinh – sinh viên vào buổi chào cờ đầu 
tuần. 

3. Ban Quản lý Ký túc xá và Bảo vệ 

Phối hợp Đoàn Thanh niên xây dựng bản tin chuyên mục về “An toàn thực 
phẩm” bằng hình ảnh trực quan trên cơ sở sưu tầm các tài liệu của các cơ quan 
chuyên môn về ATTP để hướng dẫn, định hướng thay đổi hành vi và các biện pháp 
thực hiện hành vi bảo đảm an toàn thực phẩm, tạo sự chuyển biến căn bản trong 
lựa chọn, tiêu dùng để dán tại các bảng thông tin của đơn vị mình quản lý. 

4. Phòng Tài vụ 

Tham mưu, chuẩn bị kinh phí thực hiện (nếu có). 

5. Khoa Du lịch – Dịch vụ 

Lồng ghép việc tuyên truyền và huấn luyện ý thức việc chấp hành tốt các quy 
định ATTP cho các học sinh – sinh viên nghề Kỹ thuật chế biến món ăn; Quản trị 
khu Resort… 
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6. Nhà thầu căn tin và quản lý bếp ăn tập thể của trường 

Triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành về an toàn thực phẩm 
và đảm bảo bếp ăn tập thể của trường tuyệt đối an toàn. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 06/10/2016 của 
Tỉnh ủy. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh đề nghị các đơn 
vị phản ánh về Ban Giám hiệu (thông qua phòng Hành chính - Quản trị) để hướng 
dẫn, điều chỉnh kịp thời./. 

 

Nơi nhận: 
- Hiệu trưởng (để báo cáo); 
- PHT- Thầy Ích (phối hợp); 
- Các đơn vị thuộc Trường; 
- Lưu: VT, HCQT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 

Đỗ Thị Mỹ Hạnh 
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