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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: 66/KH-TCĐN Bình Thuận, ngày 20 tháng 9 năm 2016   

 

KẾ HOẠCH 
Về việc triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm  

và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm năm học 2016-2017  
tại Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận 

   
Thực hiện Công văn số 574/ATTP-Ttra ngày 09/9/2016 của Chi cục An toàn 

vệ sinh thực phẩm Bình Thuận về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn 
thực phẩm và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình 
Thuận xây dựng kế hoạch thực hiện trong năm học 2016-2017, cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

Bảo đảm các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc 
thực phẩm trong quá trình tổ chức bếp ăn tập thể cho học sinh dân tộc thiểu số và 
hoạt động của nhà thầu căn tin góp phần bảo vệ sức khỏe cho học sinh, sinh viên 
năm học 2016-2017; 

2. Yêu cầu 

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

- Đối với Căn tin và bếp ăn phục vụ học sinh dân tộc thiểu số phải tuân thủ 
các nguyên tắc về bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm ở tất cả các công đoạn của 
quá trình chế biến và tiêu dùng thực phẩm. Đảm bảo không để xảy ra ngộ độc thực 
phẩm và các bệnh truyền qua đường thực phẩm. 

II. Nội dung thực hiện 

1. Tuân thủ quy trình chế biến thực phẩm an toàn 

- Quá trình chế biến thực phẩm phải theo nguyên tắc một chiều, tránh sự 
chồng chéo trong các khâu, tránh sự va chạm  giữa các thực phẩm sống chín. 

- Thực hiện chế độ kiểm thực 03 bước (kiểm tra nguồn nguyên liệu nhập 
vào, kiểm tra thực đơn sơ chế biến, kiểm tra trước khi ăn). 

- Nguyên liệu, thực phẩm phải có hóa đơn, hợp đồng chứng minh nguồn gốc 
xuất xứ rõ ràng và các cơ sở cung cấp phải được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ 
điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh thịt, rau, củ, quả, hải 
sản,… Riêng đối với sản phẩm thịt gia súc, gia cầm phải mua từ các cơ sở đã được 
cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y và có giấy kiểm dịch thú y. 
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2. Đảm bảo vệ sinh khi chế biến nguyên liệu, thực phẩm trước khi đưa vào 
chế biến thức ăn 

- Các dụng cụ dùng trong quá trình sơ chế, chế biến thực phẩm phải đảm bảo 
vệ sinh và dụng cụ chứa đựng thức ăn chín phải được khử trùng bằng nước đun sôi 
trước khi cho học sinh, sinh viên ăn uống.  

-  Khu vực chế biến thực phẩm phải trang bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị 
ngăn ngừa côn trùng và động vật gây hại xâm nhập. 

3. Về sử dụng nguồn nước dùng chế biến thực phẩm và nước uống cho học 
sinh, sinh viên: 

- Nước dùng chế biến thực phẩm phải xét nghiệm đầy đủ các chỉ tiêu và đảm 
bảo phù hợp theo QCVN 01:2009/BYT. 

- Nước uống cho học sinh, sinh viên (nước qua hệ thống lọc nước hoặc nước 
đun sôi để nguội) phải được xét nghiệm và đảm bảo phù hợp theo QCVN 6-
1:2010/BYT. 

4. Đối với các loại nước uống giải khát và thức ăn nhanh được đóng gói sẵn 
phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và phải đảm bảo về chất lượng, thời hạn sử 
dụng, không sử dụng các hóa phẩm, phụ gia độc hại. 

5. Người trực tiếp chế biến thực phẩm phục vụ ăn uống tại Căn tin và bếp ăn 
cho học sinh dân tộc thiểu số phải được cơ quan chức năng cấp giấy xác nhận kiến 
thức an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận sức khỏe còn hiệu lực. 

6. Phải thực hiện việc lưu mẫu thực phẩm 24 giờ đầy đủ, kịp thời kể cả các 
bữa ăn chính và ăn phụ; mẫu thức ăn lưu phải đảm bảo đủ khối lượng, trọng lượng 
theo quy định (khối lượng mẫu lưu: thực phẩm đặc là 150g và thực phẩm lỏng là 
250ml). 

III. Biện pháp thực hiện 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng 
ngừa ngộ độc góp phần  nâng cao nhận thức cho viên chức, người lao động, học 
sinh, sinh viên về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. 

 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. Đảm bảo nguồn nước uống sạch cho học sinh, sinh viên tại ký túc xá, 
thường xuyên và định kỳ kiểm tra vệ sinh môi trường xung quanh. 

 4. Tăng cường công tác y tế dự phòng; phòng, chống các dịch bệnh tại 
trường. 

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

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Đối với nhà thầu căn tin và bếp ăn phục vụ cho học sinh dân tộc thiểu 
số 
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TT Nội dung công việc 
Thời gian 
thực hiện 

Ghi 
chú 

1 

- Vệ sinh xung quanh Căn tin, vệ sinh nhà bếp,  nơi 
sơ chế thực phẩm sống, khu chế biến thực phẩm, nơi 
để thức ăn chín, dụng cụ nhà bếp, dụng cụ ăn 
uống,…; 

- Thực hiện tốt công tác vệ sinh dụng cụ chế biến; 
dụng cụ ăn uống. Dao, thớt sau khi chế biến luôn 
được rửa sạch để ráo hàng ngày và được sử dụng 
đúng giữa thực phẩm sống và chín; 

- Nước thải, rác thải,… luôn được thoát và để đúng 
nơi quy định, các loại rác thải được chuyển ra ngoài 
kịp thời; 

- Thực hiện kiểm tra nguồn nước sử dụng, nếu có 
biểu hiện khác thường thì nhân viên cấp dưỡng báo 
ngay cho các bộ phận liên quan để xử lý kịp thời 
tránh xảy ra ngộ độc thức ăn trong ăn uống; 

- Thực hiện việc lưu và hủy mẫu thức ăn qua 24 giờ 
theo đúng quy định. 

Thực hiện 
hàng ngày 

 

2 

Hợp đồng với các cơ sở cung cấp thực phẩm, nguyên 
liệu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và được cấp 
giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo 
quy định.  

Tháng 
9/2016  

 

3 
Nhân viên cấp dưỡng phải thường xuyên kiểm tra 

sức khoẻ. 

Định kỳ 06 
tháng 01 

lần 
 

4 
Cập nhật thường xuyên các loại sổ sách, hồ sơ sức 

khỏe theo đúng quy định và thực hiện 10 nguyên tắc 
vàng về vệ sinh. 

Thực hiện 
hàng ngày 

và theo thời 
gian quy 

định. 

 

2. Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị 

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị thuộc liên quan triển khai thực hiện 
nhiệm vụ được phân công theo đúng quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Phối hợp Tổ kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm thực hiện tốt 
công tác giám sát, kiểm tra bếp ăn phục vụ học sinh dân tộc thiểu số và căn tin. 

3. Phòng Công tác Học sinh-Sinh viên 

Tuyên truyền công tác vệ sinh an toàn thực phẩm đến viên chức, người lao 
động và học sinh, sinh viên thông qua việc phát thanh, sinh hoạt chủ nhiệm, nhất là 
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giáo dục học sinh, sinh viên có thói quen vệ sinh trong ăn uống ý thức giữ gìn vệ 
sinh chung. 

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 Tổ chức-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). 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn 
thực phẩm và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm năm học 2016-2017 tại Trường, đề 
nghị các đơn vị trực thuộc phối hợp thực hiện đạt kết quả tốt./. 

Nơi nhận: 
- Chi cục ATVSTP; 
- Ban Giám hiệu; 
- Tổ kiểm tra, giám sát VSATTP; 
- Các đơn vị; cá nhân liên quan; 
- Lưu: VT,TC-HC-QT (Thuy). 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 

Đỗ Thị Mỹ Hạnh 
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