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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Kiểm tra an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể tại các
Trường Mầm non trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2021
CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM
Căn cứ Luật An toàn thực phẩm năm 2010; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP
ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật
An toàn thực phẩm (ATTP);
Căn cứ Thông tư số 48/2015/TT-BYT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ
Y tế quy định hoạt động kiểm tra ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm
thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định 14/2009/QĐ-UBND ngày 03/4/2009 của UBND tỉnh
Ninh Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu
tổ chức và biên chế của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh
Ninh Bình;
Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-SYT ngày 02/02/2021 của Sở Y tế Ninh
Bình về triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm về ATTP thuộc ngành Y tế quản
lý trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2021;
Thực hiện Công văn số 877/ATTP-PCTTTR ngày 17/05/2021 của Cục An
toàn thực phẩm – Bộ Y tế về việc tăng cường kiểm soát việc sản xuất và lưu
hành sản phẩm dinh dưỡng công thức dùng cho trẻ nhỏ;
Thực hiện Công văn số 2960/SYT-NVY ngày 25/10/2021 của Sở Y tế Ninh
Bình về tăng cường hậu kiểm đối với sản phẩm dinh dưỡng;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Thanh tra Chi cục An toàn vệ sinh thực
phẩm tỉnh Ninh Bình.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP đối
với bếp ăn tập thể tại các Trường Mầm non (gọi tắt là cơ sở) trên địa bàn tỉnh
Ninh Bình năm 2021.
Hình thức kiểm tra: Đột xuất.
Thời hạn kiểm tra tại cơ sở: 14 ngày làm việc (từ ngày 02/11 tới ngày
19/11/2021).
Thời kỳ kiểm tra: Từ 01/01/2021 đến thời điểm Đoàn kiểm tra kiểm tra tại
cơ sở.
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Điều 2. Thành lập Đoàn kiểm tra về ATTP, cụ thể như sau:
1. Bà Nguyễn Thị Hường, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực
phẩm, Trưởng đoàn;
2. Ông Phùng Văn Giang, Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh
thực phẩm, Phó Trưởng đoàn;
3. Bà Trần Thị Diệu Huế, Trưởng phòng Thanh tra, thư ký;
4. Bà Đoàn Thị Kiều Oanh, Viên chức phòng Thanh tra, thành viên;
5. Bà Vũ Hồng Hạnh, Viên chức phòng Nghiệp vụ ATTP, thành viên;
6. Bà Nguyễn Thị Hoa Phượng, Viên chức phòng Thanh tra, thành viên;
7. Mời đại diện Phòng Giáo dục, đại diện Phòng Y tế và đại diện Trung
tâm Y tế các huyện, thành phố tham gia Đoàn kiểm tra khi Đoàn tiến hành kiểm
tra cơ sở trên địa bàn.
Điều 3. Đoàn kiểm tra có các nhiệm vụ:
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra cơ sở với các nội dung như sau:
+ Hồ sơ hành chính, pháp lý của cơ sở;
+ Việc chấp hành của cơ sở về: Điều kiện cơ sở, trang thiết bị dụng cụ;
điều kiện về chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, phục vụ ăn uống (nhân viên);
quy trình sản xuất, chế biến; thực hành ATTP của nhân viên; vận chuyển và bảo
quản thực phẩm; nguồn nước dùng cho chế biến, phục vụ ăn uống; nguồn gốc
xuất xứ, chất lượng đối với thực phẩm và nguyên liệu dùng để chế biến thực
phẩm; việc lưu mẫu và kiểm thực ba bước; các quy định khác có liên quan;
+ Lấy mẫu thức ăn, nguyên liệu thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực
phẩm để xét nghiệm nhanh hoặc gửi mẫu kiểm nghiệm tại Labo trong trường
hợp cần thiết;
+ Lấy mẫu sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng để kiểm nghiệm chỉ tiêu chất
lượng, ATTP.
+ Báo cáo kết quả kiểm tra theo quy định.
Đoàn kiểm tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 5. Trưởng phòng Thanh tra, các ông (bà) có tên tại Điều 2, các đơn
vị có liên quan và các Trường Mầm non có bếp ăn tập thể trên địa bàn tỉnh Ninh
Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Sở Y tế (để b/c);
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- UBND các huyện, TP;
- Phòng Giáo dục, Phòng Y tế, TTYT các huyện, TP
(để p/h);
- Như Điều 5;
- Lưu: VT, TTr (H/32).

CHI CỤCKýTRƯỞNG
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