
PHONG GD&DT QUÂN LONG BIÈN 
TRUONG MN DÖ TH. VI�T HUNG CONG HOA X HOI CHn NGH*A VI�T NAM 

Doe lap-Tr do-Hanh phúc 
So: 68 /QÐ-MNÐTVH 

Long Bien, ngày 19 tháng n�m 2022 

QUYÉT DÐINH 
Kien toàn ban chi dao "VÇ sinh an toàn thue phâm" 

n�m hÍe 2022-2023 

Can cr thong tu lien tich só 08/2008/TTLT/BYT- BGDÐT ngày 08 tháng 
7 nam 2008 cua lièn B6 y të - BÙ Giáo duc và Dào t¡o vé "Huóng dán cong tác 
bao dam vÇ sinh an toàn thue phâm trong các co so giáo dåc"; C�n cú ké ho¡ch 
so 304/KH-UBND ngày 27/12/2021 cua Uy ban nhán dán thành phó Hà NÙi vé 
viÇc dam bao cong tác ATTP; 

C�n cu vào huóng dan só 163/HD-PGD&ÐT ngày 05/9/2022 cça Phòng 
Giáo duc và Dào tao Quan Long Biên ve thåc hien nhiem vy GDMN n�m hoc 
2022- 2023; 

C�n cú cóng v�n huóng dân só 164/CV-PGD&DT ngày 05/9/2022 cua 
phong GD&ÐT quan Long Bién ve viÇc huóng dán thuc hiÇn quy chê chuyèn 
mon cap hoc mam non n�m hoc 2022- 2023; 

/UBND-YT ngày vé viÇc Cän cu cng v�n só công v�n 
tieu chi tó chúc �n bán trú và lua chon �ói vói cung câp thuc phâm cho các co 
so GD n�m hoc 2022- 2023: cong van YT ngày / ve viÇc gui danh 

Sách cung cap thye phám ký høp dÙng voi nhà truong n�m hoc 2022- 2023. 

Can cú tinh hinh thue té và dë nghË cua bà Dang ThË LÇ Chi - Phó hiÇu 

truong truong Mám non dó thi ViÇt Hung. Hieu trvong truong MNDT Vie 

Hung 
QUYÉT DNH: 

Dieu 1. KiÇn toàn ban chi d¡o "VÇ sinh an toàn thuc phâm" n�m hÍc 
2021-2022 Truong mâm non dô thË ViÇt Hung gôm các thành viên sau: 

D/c Dang ThË LÇ Chi P.Hieu trurong Truong ban 

D/e Nguyén ThË Anh NguyÇt Nhân viên y tê Phó ban 

Phó hiçu truong - Uy viên 

CTCD 
3 D/c Ta ThË Thanh Vân 

TB TTND Uy viên D/c Nguyen ThË Thçy Linh 4 

D/c Trân Duy Long 5 TT tô nuoi Uy viên 
BT chi doàn Uy viên D/c Vuong Anh Tuyêt 

TT tô bào vÇ Uy viên D/c Nguyén Anh Toàn 

D/c Nguyén ThË Hà Luong TTCM Uy vien 8 



Dieu 2. Ban chi d¡o có nhiÇm vu lâp k� ho¡ch tò chúc chi d¡o kiêm tra 
công tác däm bào vÇ sinh an toàn thåc ph£m trong các ho¡t �Ùng hàng ngày o 

truong cua cán bÙ, giáo viên, nhân viên, hÍc sinh . 

Dieu 3: Các �ông chí cán bÙ, giáo viên, nhân viên và các �ông chí có tên 
o dièu 1 có trách nhiÇm thi hành quyêt dËnh này. 

Quyét dinh có hiÇu luc kêtë ngày ký./. 

HI�U TRUÖNG 
aUAN 

TRUONG 
MAM NON 

NËT HUN 

Trân ThË Hoàng Lâm 



PHONG GD&DT QUAN LONG BIEN 
TRUONG MN �Ö TH. VI�T HUNG 

cONG HOA X HOI CHn NGH*A VI�T NAM 

Doe lap-Ty do-Hanh phúc 
So: 42 /KH-MNDTVH 

Long Bien, ngày /9 tháng n�m 2022 

KÉ HOACH 
Trien khai công tác �am bio "VÇ sinh an toàn thyc phâm" 

n�m hoc 2022- 2023 

Thuc hien thong tu liên tjch só 08/2008/TTLT/B YT- BGDÐT ngày 08 
tháng 7 n�m 2008 cua liên BÙy të - BÙ Giáo duc và Dào t¡o vé "Hróng dân 

cong tác bao dam vÇ sinh an toàn thyc phâm trong các co sß giáo duc": C�n cú ké ho¡ch só 304/KH-UBND ngày 27/12/2021 cúa Uy ban nhán dán thành pho Hà Noi vé viÇc dam bào cong tác ATTP; 
Can cu vào huóng dân só 163/HD-PGD&DT ngày 05/9/2022 cua Phông Giáo duc và Dào tao Quan Long Biên ve thåc hien nhiÇm vu GDMN n�m hoc 2022- 2023 
C�n cu công v�n huóng dán só 164/CV-PGD&ÐT ngày 05/9/2022 cua 

phong GD&ÐT quan Long Bién vé viÇc huóng dán thuc hiÇn quy ché chuyen mon cáp hoc mâm non n�m hoc 2022- 2023; 
C�n cú cóng v�n só công v�n 

chi tó chrc �n bán trú và lua chon �ôi vói cung câp thuc pham cho các co so 
GD nam hoc 2022- 2023; cong v�n YT ngày 
sách cung cáp thue phâm ký hop dÙng vói nhà trvong n�m hÍc 2022- 2023: 

/UBND-YT ngày ve viÇc tieéu 

ve viec gti danh 

Truong Mâm non �ó thË ViÇt Hung xáy dung kê hogch thrc hiÇn nhu sau: 

I. MrC DÍiCH YÊU CAU 

1. Mye dích: 

- Nâng cao nhn thúc, ý thúe trách nhiÇm cça CBGVNV trong nhà truòng ve công tác vÇ sinh an toàn thye phâm. 
Giáo duc, tuyên truyên cho phs huynh, hÍc sinh biêt duãc nguy co, 

nguyên nhân gây ngÙ dÙc thuc phâm. 
- Không xäy ra ngÙ dÙc thåc phâm trong truong hÍc. 
2. Yêu câu 

Thyc hiÇn nghiêm túc ILut an toàn thre phâm và các quy dËnh cça Nhà 
nuóc vê vÇ sinh ATTP. 

II. MUC TIÊU VÀ CHi TIÊU Cr THÉ: 

1. Muc tiêu 1: T�ng cuong công tác quan lý vë ATTP trong nhà truÝng, 
phong chong ngÙ �Ùc thrc ph�m vá bÇnh truyén qua thåc phâm có hiÇu quà. 



Chi tiêu: 

- Bêp än duoc kiêm tra giám sát djnh ký theo phân câp và dugc kiêmtra 
dat tiêu chí ATTP; 

- Ký cam kêt bào dàm ATTP; 
- 100% CBGVNV trong truong duoc tp huân kiên thúc vê ATTP và 

khám súc khòe 21/n�m theo quy dËnh; 

- Bép än duge cáp giáy ching nhn du dieu kiÇn ATTP theo Luât ATTP; 
- Phân dâu không dê xày ra ngÙ dÙc thyc phâm và bÇnh truyên qua thåe 

phâm xay ra t¡i truong hÍc. 

2. Myc tiêu 2: �ây m¡nh ho¡t �Ùng tuyên truyên vê ATTP trong nhà 

truong 
Chi tiêu: 

Trien khai các ho¡t dÙng thuÝng xuyên tuyên truyên, giáo dåc cho 
CBGVNV, phå huynh và hÍc sinh các biÇn pháp dàm bào ATTP. 

3. Myc tiêu 3: Nâng cao näng lyc cho cán bÙ làm công tác quàn lý ATTP 
trong nhà truong 

Chi tieu 

Cán bÙ làm công tác quàn lý ATTP duoc tp huân kiên théc vê quän lý 
ATTP 

III. NOI DUNG: 

1. Cong tác thông tin truyên thông 

- Môi CBGVNV trong nhà truong nghiêm túc thuc hiÇn các quy dËnh vê8 

ATTP,tham gia tuyên truyên vé ATTP 
- To chúéc tuyên truyên, nâng cao nhn théc, thuc hành vê ATTP cho phå 

huynh, hÍc sinh. 

Moi chuyên gia dinh duông dén truong tu vân cho PH vê cách chäm sóc 
con düng cách, cách xu lý mÙt sô tai nan thurong gap vÛi trè nhó,...Tô chúe 
tuyên truyèên " Kién thire chon lya thye phâm an toàn", "Kiên quyêt không sr 
dung thyc phâm không duoc dàm b£o vÇ sinh, an toàn", 10 loi khuyén bao ve 

gia dinh ban dê phong ngÙ dÙc"..qua trang Web, email cça timg PHHS và bäng 

tuyên truyên 
+Thurong xuyên rua tay sach dúng cách b£ng xà phòng truóe khi än vå 

sau khi di vÇ sinh. 

+Dam bào än chin, uông sôi. 

+Không dùng chung dô dùng �n uông, �ô dùng cá nhân. 

+Lau chùi, cÍ rëa sach nhà céa, �ô d¡c b�ng dung dËch khü khuân. 



- Chù dÙng dê xuât vÛi chinh quyèn dËa phuong dÃ dàm bào trt ty, khong 

de có bât cú lo¡i hàng rong nào bán xung quanh truÝng 

2. Công tác chi �¡o: 
- To chéc ký cam két b£o d£m ATTP vÛi các công ty cung úng thrc 

phâm, nuóc uông cho nhà truong. Tât cà các thúrc �n chê biên s�n, thyc phâm 
nguyèn liçu dugc mua duói hinh théc ký kêt bào dàm an toàn. Chê biên thúc �n 

trong quy trinh bëp möt chiu, duong di cça thúc �n sông và chíin, s¡ch & b�n 

không lân lÙn, chông chéo lên nhau; tuân thç các quy trinh ky thuât cça tëng 

công doan: chÍn loc thuc phâm, rua, x�t thái, nâu, nêm nêm, phàn chia thånh 

phâm theo dinh luong dú dinh duong tn bàn �n cho môi suât �n, luu mâu thúc 

�n.TuyÇt dôi không mua nhïng sân phâm chua công bô tiêu chuân thuc phâm an 

toàn cua nhïng co sß chua duoc câp giây chung nhân co sß du tieu chuan 

VSATTP Kiem tra ký nhän hàng, bao bi, h¡n sù dång truóc khi sù dång. Thuc 

�n chê biên s�n duoc sù dång trong vòng 2 gio kê të lúc thành phâm. Thuong 

xuyên thuc hiÇn vÇ sinh �ê tiêu diÇt mâm bÇnh ß kho thuc phâm, noi chê biên, 
noi bày bán thåc phâm, noi �n uông, các dô dùng phåc vå �n uông. 

- Bao dam dç diêu kiÇn vÇ sinh ATTP theo quy dËnh, d·c biÇt luu ý các 

noi dung sau: 

+Noi tô chéc �n uông dám bào vÇ sinh: trân, turòng, sàn nhà, bàn, ghë, 

den, quat...sach sÁ. TuyÇt �ôi không có các vt trung gian gây bÇnh (ruôi, nh·ng, 

gián, chuÙt...), chim chóc, gia súc..o khu vrc �n uông 

+Ve diêu kiÇn co sß vt chât: dàm bào vê vË trí; Thiêt kê bô trí và câu 

truc dáp úng yêu câu vÇ sinh ATTP. 

+Ve dieu kiÇn thiêt bË, dång cy: Tât cà các dång cu nâu nuóng, chê biên, 

st dung, b£o quàn, chéa dung phäi däm b£o tiêu chuân quy dËnh. (B�ng inox, 

các chât liÇu không bj oxy hóa, khöng g�y dÙc h¡i) 

+ Ve diêu kiÇn con nguÝi: �àm bào môi nhân viên tråe tiêp chê biên duçc 

khám súc khöe 2 1/n�m, duãc xét nghiÇm mâu phân, dam båo không có ai m�c 

cac benh truyên nhiem, 100% nhan vien to nuoi dugc hÍc tap kiën théc và thåc 

hành tôt chê dÙ vÇ sinh cá nhân. 

+Nhân viên tô nuôi có dây dç dô dùng bào hÙ lao dÙng cá nhân cân thiêt 

theo quy dËnh. 

+Nghiêm túc thåc hiÇn luu nghiÇm mâu thuc �n hàng ngày và có mâu 

khi can thiet 
+Giáo viên trên lóp nghiêm túc tö chúrc ho¡t dÙng ch�m sóc nuôi duõng 

theo quy chêe ch�m sóc nuôi day tré. BGH, ban chi d¡o thurong xuyên kiêm tra 

viÇc thrc hiÇn các hoat �Ùng ch�m sóc nuôi duõng cça giáo viên trên lóp. 

- B£o �am ATTP không dë xáy ra vu ngÙ dÙc thåc phâm và các bÇnh 

truyên qua thuc phâm. Nu có ngÙ dÙc thsre phäm phái phôi hop diêu tra xë lý 

kip thoi, thrc hiÇn chê �Ù khai b£o ngö dÙc thåc phâm theo quy dËnh. 



- Thuong xuyên tuyên truyên cho CBGVNV, phå huynh và hÍc sinh các 
biên pháp bào dàm ATTP qua các góc tuyên truyên trên lÛp, qua trang web và 
email, he thông phát thanh cça trurÝng, qua các ho¡t dÙng giáo dyc.. 

Phân dáu bép än tp thé, bêp än bán trú dugc câp Giây chung nhn ca só du dieu kiÇn ATTP 

Cr dung, dú thành phân tham gia các lóp hoc bôi duong, các buoi tp 
huan, kiên tp vê công tác ATTP. 

3. Công táce kiêm tra - Báo cáo: 

-Kiem tra, giám sát, �ánh giá viÇe thrc hiÇn các quy dinh cça pháp lut 
ve ATTP trong nhà truong. 

Kiem soát cht chÁ nguôn cung cap thye phám cho nhà truong: Kiém 
soåt nguon goc thrc phám, nguyên liÇu thyc phâm, khâu ché bién náu nuóng, 
khâu bäo quán, vn chuy�n và to chéc giÝ än cho hoc sinh. 

+Phân công eu thê, dây dç thành phân du kiêm tra giao nhn thrc phâm 
ngay: Dai dién BGH + Kê toán + Nguöi dúng bép + �ai diÇn giáo viên 

trên lóp. 

+Ngoài ra truong ban TTND kiem tra it nhat 1làn/tuân. 

+Nhân vien y tê kiêm tra hàng ngày. 
+Dai diên CMHS thurong xuyên kiêm tra dÙt xuât 

- Báo cáo kêt quà công tác ATTP cça co so voi BCD VSATTP Phong 
GD&DT qun theo quy dinh. 

Noi nhân: 
- Phòng GD&ÐT 

- TT y te Quan OAN 

ARONG BAN 

RUONG De báo cáo 
MAM NON 

DO THI 
- Luu VP 

VIET HUNG 

Dang ThË LÇ Chi 



TRUONG MN DÖ TH. VIÆT HUNG 

PHAN CONG 
NHIEM Vr CÁC THÀNH VIÈN TRONG BAN CHÍ DAO 

1. D/c D·ng ThË LÇ Chi - Phó hiçu truöng -Trröng ban: 

Phy trách chung, tô chéc, huóng dan thåc hiÇn dàm bào VSATTP, vÇ 
sinh môi truong ��m b£o Sáng -Xanh - Sach - Dep và phòng chông dËch bÇnh 
trong nhà truong. 

- Xây dung kê ho¡ch, chi �¡o, diêu hành phân công nhiÇm vå cho các 
thành viên trong ban chi d¡o. 

- Tham muu các câp: �âu tu các trang thiêt bË, co sß vt chât cho truong. 
2. D/c Nguyen ThË Ánh NguyÇt - Nhân viên y tê- Phó ban: 

- Tham muu giúp truong ban nhïng công viÇc duoc giao. 
-Cüng truong ban xäy dång kë ho¡ch và chi d¡o dièu hành viÇc thuc hiÇ¢n 

nhiem vy cça các thành viên trong ban chi �¡ao 

Thuong xuyên kiêem tra chât luong thue phâm và �ô dng, �ô choi dê �àm 
bào VSATTP, �àm bào vÇ sinh môi truÝng và phòng chông djch bÇnh 

3. Các d/c chü tich công doàn- BT chi doàn - khôi truöng CM - üy viên: 

Giúp truong ban nhïng công viÇc dugc giao. 

- Kiêm tra �ôn �ôc CBGVNV thåc hiÇn tôt quy chê CSND -GD trè �·c 
biet là ho¡t �Ùng tô chúc gid än cho tré ó câc lop. Thuóng xuyên khäo sát, kiêm 

tra và lo¡i bó các �D- �C có nguy co gây TNTT cho trè, thuòng xuyên tông vÇ 
sinh phong nhóm, �D- �C dúng ljch qui dËnh dam bào vÇ sinh môi trrong sáng 
- xanh - sach - dep. 
4.D/e Trân Duy Long- Tô truong tô nuôi - üy viên: 

Hàng ngày dôn dôc chi d¡o nhân viën tô nuði kiêm tra các lo¡i dô dùng, 

dung ey nuôi duông cça bêp, và thrc hiÇn dúng phân công dây truyên, giao nhn 
thre phâm dàm b£o VSATTP, VS nhà bêp �àm b£o làm dâu sach �ây, déng 

day gon ngay. 
5. D/e Nguy¿n Anh toàn - Tó trwöng tô bäo vÇ- üy viên: 

Thuong xuyên kiêm tra trt ty an ninh khöng de các hàng bán rong quanh 
công truong. Kiêm tra bào quan tôt các thiêt bj �iÇn nuóc và �D- �C ngoâi tròi, 
cac cong trinh xây dång trong truong 
6. D/e NguyÁn ThË Hà Luong- TTCM - üy viên: 



Hàng ngày �ôn �Ñc chi d¡o giáo viên giao nhn thuç phâm theo lich 
dung ljch dàm bào VSATTP, nghiêm túc thrc hiÇn quy chë ch�m sóc nuoi 

duong giáo dåc tr�, d£m bào an toàn cho trë moi lúc, moi noi 

Giang Bien, ngày 19 tháng 9 n�m 2022 

TRUÖNG BAN 

TRUONG 
MAM NON 

DO THI 

VIET HUNG/ 
1 

Dang ThË LÇ Chi 


