UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
BAN CHỈ ĐẠO LIÊN NGÀNH
AN TOÀN THỰC PHẨM
Số: 4083/BCĐ-YT
V/v tăng cường các biện pháp đảm bảo
an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc
thực phẩm tại các khu công nghiệp,
trường học.

Kính gửi:

-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 18 tháng 11 năm 2020

Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP các huyện, thị xã, thành phố;
Sở Giáo dục và Đào tạo;
Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh;
Sở Thông tin và Truyền thông;
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

Thực hiện Văn bản số 2547/ATTP-NĐTT ngày 13/11/2020 của Cục An
toàn thực phẩm - Bộ Y tế về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn
thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại các khu công nghiệp, khu chế
xuất, trường học;
Để chủ động đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực
phẩm tại bếp ăn tập thể trong các khu công nghiệp, các trường học có hiệu quả,
Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành, địa
phương khẩn trương chủ động triển khai các nội dung sau:
1. Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP các huyện, thị xã, thành phố:
- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2020 của
Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước,
trách nhiệm quản lý nhà nước an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Hướng
dẫn triển khai nghiêm túc các quy định tại Luật An toàn thực phẩm, Nghị định
số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một
số điều của Luật An toàn thực phẩm về quy định điều kiện an toàn thực phẩm
đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.
- Chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm đối với bếp ăn
tập thể trên địa bàn, trong đó bảo đảm toàn bộ bếp ăn tập thể tại các khu công
nghiệp/khu chế xuất, bếp ăn tại các trường học trên địa bàn quản lý, phải được
kiểm tra, giám sát, hậu kiểm, được phân công, phân cấp quản lý đầy đủ, bảo
đảm không để sót, không có đơn vị không bảo đảm an toàn thực phẩm được
phép hoạt động.
2. Sở Giáo dục và Đào tạo:
- Chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan, địa phương tăng cường
thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định an toàn thực phẩm tại các bếp ăn
bếp ăn trường học và các cơ sở cung cấp suất ăn sẵn cho các trường học trên địa
bàn. Phát hiện sớm và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy
định an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật; công khai các vi phạm trên
phương tiện thông tin để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

3. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh:
- Chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan, địa phương tăng cường
thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định an toàn thực phẩm tại các bếp ăn
tập thể trong các khu công nghiệp và các cơ sở cung cấp suất ăn sẵn cho các khu
công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phát hiện sớm và kiên quyết xử lý nghiêm các
trường hợp vi phạm quy định an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật;
công khai các vi phạm trên phương tiện thông tin để kịp thời cảnh báo cho cộng
đồng.
4. Sở Thông tin và Truyền thông:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức an toàn thực phẩm,
biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm cho các đối tượng. Đặc biệt là các
doanh nghiệp có bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, ban quản lý các khu
công nghiệp trên địa bàn tỉnh để bảo đảm sản xuất, kinh doanh thực phẩm bền
vững và có trách nhiệm với sức khỏe cộng đồng; biểu dương các cơ sở bếp ăn
tập thể, cung cấp suất ăn sẵn chấp hành tốt các quy định của pháp luật về bảo
đảm an toàn thực phẩm.
5. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm:
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị y tế trên địa bàn chuẩn bị sẵn sàng các
phương án, lực lượng thường trực, phương tiện, vật tư, hoá chất; tăng cường
công tác đào tạo, tập huấn cho lực lượng chuyên môn trong việc khám, cấp cứu
và điều trị, điều tra, xử lý để kịp thời khắc phục, giảm thiểu ảnh hưởng khi có vụ
ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn.
Đề nghị Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP huyện, thị xã, thành phố và các
Sở, ban, ngành, cơ quan liên quan khẩn trương triển khai, báo cáo kết quả hoạt
động về Sở Y tế thông qua Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, email:
ccatvstpbrvt@gmail.com trước ngày 10/12/2020 để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ
đạo liên ngành an toàn thực phẩm Trung ương theo quy định./.
Nơi nhận:

KT.TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

- Như kính gửi;

- Cục ATTP-BYT;
- BCĐLNTƯVSATTP;
- TTr.TU, TTr.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và PCT.UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể;
- Ban VHXH-HĐND tỉnh;
- BCĐLNATTP tỉnh;
- Các Sở: Y tế, GD&ĐT;
- Báo BR-VT, Đài PTTH tỉnh;
- Website SYT;
- Lưu: VT, NV.
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