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Kính gửi:  

 - Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lâm Đồng; 

- Phòng Y tế các huyện và thành phố; 

- Trung tâm Y tế các huyện và thành phố. 

 

Thời gian gần đây, thông tin về ngộ độc thực phẩm đối với các học sinh 

trường iSchool Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa nhận được sự quan tâm lớn của 

người dân, đặc biệt các phụ huynh có con đang theo học tại các trường có tổ chức 

bếp ăn tập thể.  

Nhằm tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn thực phẩm, tránh diễn ra 

các ca/vụ ngộ độc tương tự trên địa bàn, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt 

một số nội dung sau: 

1. Tăng cường công tác quản lý đối với các cơ sở thực phẩm đặc biệt là các 

trường học có tổ chức bếp ăn tập thể trên địa bàn theo phân cấp tại Quyết định số 

26/2020/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND 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, đảm bảo tránh chồng chéo và bỏ sót các cơ sở. 

2. Tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên đối với các cơ sở theo đúng 

phân cấp và theo các kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt trong năm. 

3. Tổ chức kiểm tra đột xuất tại các cơ sở trên địa bàn: 

- Khi có dấu hiệu vi phạm về an toàn thực phẩm, sự cố về an toàn thực phẩm 

và yêu cầu quản lý an toàn thực phẩm theo chỉ đạo của cơ quan cấp trên;  

- Khi có cảnh báo của tổ chức trong nước, nước ngoài và các tổ chức quốc tế 

liên quan đến an toàn thực phẩm; 

- Theo phản ảnh của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến an toàn thực 

phẩm hoặc có sự chỉ đạo của cấp trên.  
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4. Khi có ngộ độc xảy ra trên địa bàn phải nhanh chóng thực hiện điều tra 

ngộ độc thực phẩm theo quy định tại Quyết định số 39/2006/QĐ-BYT ngày 

13/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm, 

đồng thời báo cáo ngay về Sở Y tế qua Số điện thoại BSCKII. Trịnh Văn Quyết – 

PGĐ Sở Y tế (0918.016.355), Ths. BS. Võ Kim Hải - Trưởng phòng NVY Sở Y 

tế (0914.971.889) để kịp thời nắm bắt thông tin và chỉ đạo. 

5. Giao Phòng Y tế, Trung tâm Y tế các huyện và thành phố hướng dẫn, 

giám sát việc triển khai, tham mưu triển khai công tác quản lý, kiểm tra về an toàn 

thực phẩm đối với Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trực thuộc. 

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY, NQT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trịnh Văn Quyết 
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