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ATTP trong hệ thống trường học  
 

 

Kính gửi:  

 

 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện/thành phố; 

- Phòng Y tế các huyện/thành phố; 

- Trung tâm Y tế các huyện/thành phố. 

 

Hiện nay học sinh các khối lớp trong tỉnh đã trở lại trường học, các bếp ăn, 

căn tin cũng như thức ăn đường phố xung quanh các trường học (gọi tắt là cơ sở 

thực phẩm) hoạt động lại nên tiềm ẩn nhiều mối nguy mất an toàn thực phẩm 

(ATTP) do sau 02 năm ảnh hưởng của dịch Covid - 19, hầu hết các cơ sở thực 

phẩm này tạm ngưng hoạt động, đồng thời công tác kiểm tra điều kiện đảm bảo 

ATTP cũng không được thực hiện thường xuyên.  

Nhằm đảm bảo ATTP tại các cơ sở thực phẩm nêu trên, Sở Y tế yêu cầu 

Phòng Y tế, Trung tâm Y tế phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo các 

huyện/thành phố nghiêm túc thực hiện các văn bản sau:  

- Quyết định số 1660/QĐ-TTg ngày 02/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2021 - 2025; 

- Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của 

Liên Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định về công tác y tế trường 

học;  

- Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn 

thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; 

 - Luật ATTP số 55/2010/QH12; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 

02/02/2018 của Chính Phủ về việc Quy định chi tiết thi hành  một số điều của 

Luật An toàn thực phẩm; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của 

Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu 

tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;  

- Quyết định 1246/QĐ-BYT ngày 31/3/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành 

hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở 

kinh doanh dịch vụ ăn uống; 

- Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế về việc Ban 

hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng 

nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; 
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- Quyết định số 24/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ Y tế về việc quy 

định quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm. 

Để đảm bảo ATVSTP trong trường học, Sở Y tế thống nhất hướng dẫn các 

đơn vị phối hợp tham mưu xây dựng kế hoạch tại các huyện/thành phố theo năm 

học với các nội dung như sau: 

1. Công tác quản lý tại cơ sở thực phẩm: 

- Các đơn vị quản lý có 04 hoạt động đối với các cơ sở thực phẩm: 

+ Tập huấn, phổ biến kiến thức về ATTP. 

+ Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với các cơ sở có Giấy 

phép đăng ký kinh doanh. 

+ Thanh, kiểm tra điều kiện đảm bảo ATVSTP. 

+ Phối hợp điều tra, xử lý, khắc phục khi xảy ra các sự cố về ATTP. 

- Bếp ăn tập thể trong trường học chịu trách nhiệm quản lý của UBND các 

huyện/thành phố đã được quy định rõ tại điểm a, khoản 2, điều 19, chương II 

theo Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 

trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

- Thức ăn đường phố chịu trách nhiệm quản lý của UBND các 

xã/phường/thị trấn đã được quy định rõ tại điểm a, khoản 4, điều 20, chương II 

theo Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 

trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.  

2. Các chỉ tiêu ATTP trong trường học:   

Được quy định tại khoản 3, điều 1, chương III của Quyết định số 1660/QĐ-

TTg ngày 02/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình 

sức khỏe học đường giai đoạn 2021 - 2025 quy định về tổ chức bữa ăn học 

đường, bảo đảm dinh dưỡng hợp lý trong trường học gồm các chỉ tiêu sau đây: 

- 100% trường học tổ chức các hoạt động giáo dục dinh dưỡng hợp lý, thực 

phẩm lành mạnh, an toàn cho học sinh thông qua các giờ học chính khóa, hoạt 

động ngoại khóa. 

- 100% trường học có tổ chức bữa ăn học đường và căn tin trường học bảo 

đảm các điều kiện về vệ sinh, an toàn thực phẩm theo quy định, trong đó 60% 

trường học ở khu vực thành thị và 40% trường học ở khu vực nông thôn xây 

dựng thực đơn đáp ứng nhu cầu theo khuyến nghị của Bộ Y tế về bảo đảm dinh 

dưỡng hợp lý theo lứa tuổi và đa dạng thực phẩm. 

- 60% trường học có tổ chức bữa ăn học đường sử dụng sữa và các sản 

phẩm từ sữa trong bữa ăn học đường đạt chuẩn theo quy định. 
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3. Điều kiện đảm bảo ATTP tại bếp ăn trường học: 

3.1. Đối với trường học có bếp ăn nội trú, bán trú: bảo đảm các điều 

kiện về ATTP được quy định tại Điều 28, 29 và Điều 30 Luật ATTP, cụ thể như 

sau: 

a) Cơ sở vật chất: Khu chế biến và khu phục vụ ăn uống 

- Phải phù hợp với công suất phục vụ; 

- Cách biệt nguồn ô nhiễm; 

- Bảo đảm chống ô nhiễm chéo; 

- Bảo đảm đủ nguồn nước sạch để phục vụ cho chế biến và vệ sinh dụng cụ; 

- Có hệ thống chứa đựng và xử lý rác thải theo quy định. 

b) Điều kiện về thiết bị & dụng cụ: trang thiết bị phục vụ chế biến thực 

phẩm bảo đảm: 

- Được làm bằng vật liệu không gây thôi nhiễm vào thực phẩm; 

- Có bề mặt nhẵn, dễ làm vệ sinh và tẩy trùng; 

- Được làm vệ sinh và bảo quản sạch sẽ sau mỗi ca chế biến, tránh sự xâm 

nhập của côn trùng và động vật gây hại; 

- Có tủ, dụng cụ lưu mẫu và thực hiện lưu mẫu thực phẩm theo quy định. 

c) Nguyên liệu & phụ gia: 

- Có hợp đồng cung cấp nguyên liệu an toàn; 

- Tuyệt đối không sử dụng phụ gia thực phẩm ngoài danh mục của Bộ Y tế 

cho phép, phụ gia thực phẩm quá thời hạn sử dụng; 

- Chỉ sử dụng phụ gia đã được công bố hợp quy hoặc được xác nhận công 

bố phù hợp quy định an toàn;  

- Thực phẩm, rõ nguồn gốc, xuất sứ, có nhãn theo quy định bảo đảm độ tinh 

khiết, đúng liều lượng, đúng đối tượng thực phẩm; 

d) Người chế biến & phục vụ ăn uống: người trực tiếp chế biến thức ăn cần 

phải: 

-  Được tập huấn kiến thức, thực hành an toàn thực phẩm và được chủ cơ sở 

xác nhận. 

-  Không bị mắc các bệnh tả, lỵ, thương hàn, viêm gan A, E, viêm da nhiễm 

trùng, lao phổi, tiêu chảy cấp khi đang sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

- Được trang bị đầy đủ trang phục bảo hộ lao đông khi tham gia chế biến. 

3.2. Đối với các trường học có căn tin: bảo đảm các điều kiện về ATTP như 

sau: 

- Môi trường xung quanh căn tin phải thường xuyên vệ sinh sạch sẽ, không 

làm ô nhiễm cho khu vực chế biến, kinh doanh thực phẩm. 
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- Phải bảo đảm đầy đủ các yêu cầu vệ sinh ATTP đối với cơ sở, trang thiết 

bị dụng cụ và duy trì chế độ lau rửa hàng ngày sạch sẽ. 

- Mọi thực phẩm bày bán tại căn tin đều phải có nguồn gốc an toàn và đầy 

đủ nhãn mác theo quy định. Tuyệt đối không được bán thực phẩm quá hạn và sử 

dụng phụ gia ngoài danh mục cho phép của Bộ Y tế. 

- Người trực tiếp chế biến thức ăn phải được tập huấn kiến thức, thực hành 

an toàn thực phẩm và được chủ Cơ sở xác nhận; không bị mắc các bệnh tả, lỵ, 

thương hàn, viêm gan A, E, viêm da nhiễm trùng, lao phổi, tiêu chảy cấp khi 

đang sản xuất, kinh doanh thực phẩm”; được trang bị đầy đủ trang phục bảo hộ 

lao đông khi tham gia chế biến. 

3.3. Đối với Cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố xung quanh trường học:  

Trạm Y tế xã/phường/thị trấn chịu trách nhiệm quản lý các Cơ sở kinh 

doanh thức ăn đường phố xung quanh trường học trên địa bàn theo các tiêu chí sau: 

a) Nơi bày bán thực phẩm cách biệt các nguồn ô nhiễm; bảo đảm sạch sẽ, 

không làm ô nhiễm môi trường xung quanh.  

b) Trường hợp kinh doanh trên các phương tiện để bán rong phải thiết kế 

khoang chứa đựng, bảo quản thức ăn ngay, đồ uống bảo đảm vệ sinh, phải chống 

được bụi bẩn, mưa, nắng, ruồi nhặng và côn trùng gây hại. 

c) Nước dùng để chế biến đối với thức ăn ngay, pha chế đồ uống phải bảo 

đảm ATTP theo quy định. 

d) Có đủ trang thiết bị, dụng cụ để chế biến, bảo quản, bày bán riêng biệt 

thực phẩm sống và thức ăn ngay; có đủ dụng cụ ăn uống, bao gói chứa đựng 

thức ăn bảo đảm vệ sinh; có đủ thiết bị che đậy, bảo quản thức ăn trong quá trình 

vận chuyển, kinh doanh và bảo đảm luôn sạch sẽ; bàn ghế, giá tủ để bày bán 

thức ăn, đồ uống phải cách mặt đất ít nhất 60 cm. 

e) Thức ăn ngay, đồ uống phải để trong tủ kính hoặc thiết bị bảo quản hợp 

vệ sinh và phải chống được bụi bẩn, mưa, nắng, ruồi nhặng và côn trùng xâm 

nhập. 

f) Người bán hàng phải mang trang phục sạch sẽ và gọn gàng; khi tiếp xúc 

trực tiếp với thức ăn, đồ uống ăn ngay phải dùng găng tay sử dụng 1 lần. 

g) Nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thực phẩm bao gói, chế biến 

sẵn bảo đảm có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và 

bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định. 

h) Trang bị đầy đủ, sử dụng thường xuyên thùng rác có nắp, túi đựng để thu 

gom, chứa đựng rác thải và phải chuyển đến địa điểm thu gom rác thải công 

cộng trong ngày; nước thải phải được thu gom và bảo đảm không gây ô nhiễm 

môi trường nơi kinh doanh. 

i) Người kinh doanh thức ăn đường phố phải được tập huấn kiến thức về 

ATTP. 
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j) Người kinh doanh thức ăn đường phố phải được khám sức khoẻ và cấp 

Giấy xác nhận đủ điều kiện sức khoẻ theo quy định tại các đơn vị y tế từ cấp 

huyện/ thành phố và tương đương trở lên. 

3.4. Đối với các trường học không tổ chức dịch vụ ăn uống: 

Hiệu trưởng các trường chỉ ký hợp đồng với các cơ sở kinh doanh dịch vụ 

ăn uống đã được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATVSTP (điều kiện 

cơ sở, điều kiện trang thiết bị dụng cụ, điều kiện con người, nguyên liệu, phụ 

gia, nước dùng trong chế biến) để cung cấp thức ăn cho học sinh; căn tin của nhà 

trường phải bảo đảm ATTP. 

 4. Trách nhiệm thực hiện: 

4.1. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế các huyện/thành phố:  

- Phối hợp tham mưu xây dựng kế hoạch bảo đảm ATTP tại các trường trên 

địa bàn theo phân công, phân cấp của ngành (các trường mầm non, mẫu giáo, 

tiểu học, THCS, THPT) với các nội dung sau: 

+ Công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức, thực hành về ATTP.  

+ Công tác tổ chức thanh tra, kiểm tra các điều kiện bảo đảm ATTP tại các 

bếp ăn tập thể, căn tin trong trường học theo phân cấp. 

+ Phối hợp điều tra, xử lý, khắc phục khi có sự cố về ATTP trên địa bàn. 

- Trung tâm Y tế chỉ đạo các Trạm Y tế xã/phường/thị trấn chịu trách 

nhiệm quản lý các Cơ sở thực phẩm kinh doanh thức ăn đường phố xung quanh 

trường học trên địa bàn và thực hiện các hoạt động khác. 

4.2. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện/thành phố:  

- Chỉ đạo các trường học trên địa bàn xây dựng kế hoạch bảo đảm ATTP 

tại trường học, kiểm soát chặt chẽ việc cung ứng các dịch vụ ăn uống trong các 

trường học. 

- Xây dựng các mô hình bếp ăn bảo đảm ATTP ở các trường học gắn với 

phong trào dạy tốt, học tốt và các phong trào khác của trường. 

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị phối hợp thực hiện tốt công tác đảm bảo ATTP 

tại các trường học trên địa bàn./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- UBND các huyện/TP      (để phối hợp CĐ); 

- Sở Giáo dục và Đào tạo  

- CC ATVSTP LĐ (để biết); 

- BGĐ SYT; 

- Các phòng thuộc SYT; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NVY. NQT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Văn Quyết 
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