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UBND TỈNH BÌNH THUẬN 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 44/KH-TCĐN Bình Thuận, ngày  26  tháng 4 năm 2017   

 

KẾ HOẠCH 
Về việc thực hiện Kết luận số 11-KL/TW, ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về 
việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình 
hình mới và các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực 

phẩm” năm 2017 tại Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận 
   

Thực hiện Kế hoạch số 55-KH/TU ngày 11/4/2017 của Tỉnh ủy về triển khai 
thực hiện Kết luận số 11-KL/TW, ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về việc tiếp tục 
thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư  (khóa XI) về tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm (ATTP) trong tình hình mới; Đồng 
thời thực hiện Kế hoạch 1270/KH-BCĐLNVSATTP ngày 11/4/2017 của UBND 
tỉnh về triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2017, 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 

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc hơn nữa trong nhận thức của viên 
chức, người lao động và học sinh, sinh viên đối với công tác ATTP. 

- 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 Kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 
09/5/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 
với vấn đề ATTP trong tình hình mới” (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 16-CT/TU) và Kế 
hoạch số 55-KH/TU ngày 11/4/2017 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận 
số 11-KL/TW. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc Luật an toàn thực phẩm, 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). 

- Công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm tại Trường phải thực hiện 
thường xuyên, liên tục.  

- Không có ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn nói chung và 
rượu, rau, thịt, thủy sản tươi sống nói riêng. 
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II. Nội dung thực hiện 

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 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. Tiếp tục tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát về đảm bảo vệ sinh an 
toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, căn tin Trường đúng quy đinh. 

 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.  

4. Kiện toàn Tổ kiểm tra giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm tại Trường. 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Đối với nhà thầu căn tin và quản lý bếp ăn phục vụ cho học sinh dân 
tộc thiểu số 

- Treo băng rôn hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 
2017 trước căn tin Trường. 

- Phối hợp với Ban Quản lý KTX và Bảo vệ điều động học sinh đang nội trú 
tại KTX thực hiện vệ sinh xung quanh khu bếp và khu vực nhà ăn tập thể vào thứ 4 
hàng tuần. 

- Đảm bảo mười nguyên tắc vàng trong chế biến thực phẩm phục vụ bếp ăn 
tập thể và căn tin Trường. 

- Đảm bảo thực hiện chế độ kiểm thực ba bước: Kiểm tra trước khi nhập 
thực phẩm; kiểm tra trước khi nấu, chế biến thực phẩm; kiểm tra trước khi ăn. 

2. Phòng Hành chính-Quản trị 

- Tham mưu kế hoạch và phối hợp Tổ kiểm tra an toàn thực phẩm của 
Trường thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định đảm bảo 
ATTP tại bếp ăn tập thể và căn tin của trường.  

- Liên hệ nhận tài liệu tuyên truyền từ Ban Chỉ đạo liên ngành VSATTP. 
Đồng thời tuyên truyền thông điệp “Tháng hành động” năm 2017, gồm hai nội 
dung: “Sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn; Kiểm soát 
rượu, phòng tránh ngộ độc rượu” đến viên chức, người lao động và học sinh, sinh 
viên thông qua việc phát thanh trong giờ ra chơi. 

- Thực hiện rà soát, hủy bỏ những loại cây xanh, hoa có độc tố tự nhiện đang 
trồng trong khuôn viên Trường theo hướng dẫn của Cục An toàn thực phẩm thuộc 
Bộ Y tế.  

- Thực hiện các chế độ báo cáo theo quy định. 
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3. Phòng Công tác Học sinh-Sinh viên 

Lồng ghép tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị 16-CT/TU, Chỉ thị 13/CT-TTg 
đến viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên thông qua sinh hoạt chủ 
nhiệm, chào cờ đầu tuần. 

4. Ban Quản lý Ký túc xá và Bảo vệ 

- Đôn đốc, nhắc nhở học sinh, sinh viên nội trú giữ vệ sinh riêng, chung 
trong khu vực phòng ở khu ký túc xá. Thường xuyên kiểm tra, vệ sinh hệ thống 
máy lọc nước tinh khiết; vệ sinh sạch sẽ nơi học sinh, sinh viên lấy nước uống. 

- Thường xuyên nắm bắt phản ánh của học sinh, sinh viên về chất lượng 
món ăn tại bếp ăn tập thể để phối hợp với Phòng Hành chính-Quản trị kịp thời 
trong việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

5 . Tổ kiểm tra giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm 

Tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện quy định về vệ sinh an toàn 
thực phẩm tại bếp ăn phục vụ học sinh dân tộc thiểu số, căn tin, hệ thống máy lọc 
nước tinh khiết tại ký túc xá; có kế hoạch kiểm tra thường xuyên, đột xuất để kịp 
thời khắc phục những vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm (nếu có). 

6. 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… 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Kết luận số 11-KL/TW, ngày 19/01/2017 
của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư 
(khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm 
trong tình hình mới và các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực 
phẩm” năm 2017 tại Trường, đề nghị các đơn vị trực thuộc phối hợp thực hiện đạt 
kết quả tốt./. 

Nơi nhận: 
- Chi cục ATVSTP; 
- Hiệu trưởng (b/c); 
- Phó Hiệu trưởng Nguyễn Hữu Ích (p/h); 
- Tổ kiểm tra, giám sát VSATTP; 
- Nhà thầu Căn tin, quản lý bếp ăn tập thể; 
- Các đơn vị thuộc Trường; 
- Lưu: VT, HC-QT (Thuy). 

                       KT. HIỆU TRƯỞNG 
                        PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 

                     Đỗ Thị Mỹ Hạnh 
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