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KẾ HOẠCH
Kiểm tra liên ngành công tác phòng, chống dịch Covid - 19,
an toàn thực phẩm tại các trường THCS, tiểu học, mầm non
trên địa bàn huyêṇ Hoa Lư năm 2022
Căn cứ công văn số 1030/SYT-NVY ngày 15 tháng 04 năm 2022 của Sở
Y tế Ninh Bình về việc kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid – 19 khi tổ
chức dạy và học trực tiếp
Để đảm bảo tốt cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19, An toàn
thực phẩm tại các trường tiểu học, mầm non trên địa bàn huyê ̣n Hoa Lư. Ủy ban
nhân dân huyện Hoa Lư xây dựng kế hoạch kiểm tra liên ngành công tác phòng,
chống dịch bệnh, công tác an toàn thực phẩm tại các trường THCS, tiểu học,
mầm non trên địa bàn huyê ̣n Hoa Lư năm 2022 như sau :
I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU
1. Mục đích :
- Kiểm tra, đánh giá thực trạng về công tác phòng chống dịch bệnh đặc biệt
là phòng chống dịch bệnh Covid – 19 tại các trường Trung học cơ sở, tiểu học,
mầm non để kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những thiếu sót, tồn tại.
- Giám sát công tác tuyên truyền của nhà trường công tác phòng chống dịch
Covid - 19 .
- Nhằm tăng cường công tác quản lý về ATTP, phát hiện những thiếu sót
trong cơ chế quản lý, chính sách pháp luật về ATTP để kiến nghị với cơ quan
nhà nước có thẩm quyền các biện pháp khắc phục.
- Phòng ngừa ngộc độc thực phẩm, phòng, chống dịch COVID-19 xảy ra
tại bếp ăn tập thể.
- Phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP; giúp
các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng các quy định của pháp luật về ATTP; phát
huy những tổ chức, cơ sở thực hiện tốt các quy định về ATTP.
- Góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ATTP.
2. Yêu cầu.

- Nghiêm túc t hực hiện việc phòng, chống Covid - 19 trong nhà trường ;
lồng ghép các hoạt động phòng, chống Covid - 19 vào các hoạt động của nhà
trường.
- Hoạt động kiểm tra: tuân theo pháp luật, bảo đảm chính xác, khách quan,
trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời.
- Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm tập trung vào các bếp ăn trường tiểu
học, mầm non trên địa bàn huyện Hoa Lư.
- Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo qui định
của pháp luật.
II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG
1. Đối tượng
Trường THCS, tiểu học, mầm non trên địa bàn huyện Hoa Lư.
Các bếp ăn trường tiểu học, mầm non trên địa bàn huyện Hoa Lư.
2. Nội dung
2.1. Căn cứ pháp lý chủ yếu để kiểm tra
Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày
21/11/2007 về Phòng, chống bệnh Truyền nhiễm.
Nghị quyết số 128/NQ-CP của chính phủ ngày 11/10/2021 của Chính phủ
ban hành Quy định tạm thời “ Thích ứng linh an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu
quả dịch Covid – 19”
Căn cứ Quyết định 2566/QĐ-BGDĐT ngày 09/09/202 của Bộ giáo dục và
đào tạo về việc ban hành phê duyệt sổ tay đảm bảo an toàn trong phòng, chống
dịch bệnh COVID – 19 trong trường học
Căn cứ Công văn số 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15/10/2021 của Bộ giáo
dục đào tạo về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục;
Căn cứ công văn số 1467/BGDĐT ngày 28/04/2020 của Bộ Giáo dục đào
tạo về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch
COVID – 19 trong trường học;
Công văn số 510/BYT-MT ngày 28/01/2022 của Bộ Y tế về việc đảm bảo
công tác phòng, chống dịch Covid – 19 khi tổ chức dạy, học trực tiếp.
- Luật An toàn thực phẩm năm 2010;
- Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2018;
- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP.

- Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính
phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, Nghị định
124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định
sô 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm
hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày
29/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y
tế.
- Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ
về lĩnh vực ATTP.
- Các văn bản pháp luật khác về ATTP có liên quan.
2.2 Nội dung kiểm tra
- Nội dung kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid - 19 trong nhà
trường:
+ Công tác chỉ đạo triển khai các hoạt động Phòng chống dịch bệnh Covid
-19: Kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống Covid -19, Xây dựng các kế hoạch
phòng chống dịch Covid -19
+ Công tác triển khai các hoạt động phòng chống bệnh truyền nhiễm :
COVID – 19, Sởi, Tay chân miê ̣ng, cúm, thủy đậu.
+ Công tác Truyền thông giáo dục sức khỏe, phòng chống các bệnh truyền
nhiễm trong nhà trường;
+ Công tác vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh Covid -19.
- Kiểm tra việc chấp hành các quy định của nhà nước về ATTP đối với cơ
sở thực phẩm cụ thể như sau:
- Quyết định thành lập bếp ăn tập thể hoặc giấy tờ tương tự.
- Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ.
- Điều kiện về con người: Giấy chứng nhận sức khoẻ, Giấy xác nhận tập
huấn kiến thức ATTP của chủ cơ sở và người trực tham gia chế biến thực phẩm
và phục vụ ăn uống; thực hành/vệ sinh cá nhân của nhân viên trong quá trình
chế biến thực phẩm (sử dụng trang phục bảo hộ: đeo khẩu trang, mũ, găng tay...;
rửa tay bằng xà phòng hoặc các dung dịch sát khuẩn tay nhanh);
- Thực hiện lưu mẫu thức ăn, kiểm thực ba bước tại cơ sở và ghi chép các
loại sổ sách theo quy định;
- Nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm (hợp đồng, sổ sách ghi chép,
hóa đơn, biên nhận mua bán và chất lượng sản phẩm thực phẩm, phụ gia thực
phẩm);

- Nguồn nước sạch dùng trong chế biến thực phẩm;
- Tiến hành làm các xét nghiệm nhanh tại cơ sở đối với thực phẩm, phụ gia
thực phẩm; trang thiết bị dụng cụ chứa đựng thực phẩm;
- Giữ khoảng cách tối thiểu 1m giữa người với người khi giao tiếp, tiếp
xúc;
- Việc bố trí lệch lệch giờ học, ăn trưa, sinh hoạt tập thể bảo đảm không tập
trung đông người;
- Các nội dung khác có liên quan.
III. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Thành phần Đoàn kiểm tra
Thành phần đoàn kiểm tra theo quyết định số
tháng…. năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư.

/QĐ-UBND ngày

2. Thời gian kiểm tra
Lịch và thời gian kiểm tra có phụ lục kèm theo,
Trên đây là Kế hoạch kiểm tra công tác phòng chố ng dich
̣ Covid - 19, An
toàn thực phẩm tại các trường THCS, tiểu học, mầm non trên địa bàn huyện Hoa
Lư năm 2022, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện ./.

Nơi nhận:
- Sở Y tế
- Như Điều 3;
- Thường trực Huyện ủy;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT.
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Lưu Quang Minh

LỊCH KIỂM TRA PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19,
AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI CÁC TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

(Kèm theo KH số KH/UBND ngày tháng 04 năm 2022
của UBND huyện Hoa Lư)
Ngày, tháng
20/04/2022
21/04/2022

22/04/2022

27/04/2022

28/04/2022

29/04/2022

Sáng
Mầm non Trường Yên
Tiểu học Trường Yên
THCS Trường Yên
Mầm non Ninh Giang
Tiểu học Ninh Giang
THCS Ninh Giang
Mầm non Ninh Khang
Tiểu học Ninh Khang
THCS Ninh Khang
Mầm non Ninh Thắng
Tiểu học Ninh Thắng
THCS Ninh Thắng
Mầm non Ninh An
Tiểu học Ninh An
THCS Ninh An
Mầm non Ninh Vân
Tiểu học Ninh Vân
THCS Ninh Vân
Trường MN tư thục Đồ Rê
Mí

Chiều
Mầm non Ninh Hòa
Tiểu học Ninh Hòa
THCS Ninh Hòa
Mầm non TT Thiên Tôn
Tiểu học TT Thiên Tôn
THCS Đinh Tiên Hoàng
Mầm non Ninh Mỹ
Tiểu học Ninh Mỹ
THCS Ninh Mỹ
Mầm non Ninh Hải
Tiểu học Ninh Hải
THCS Ninh Hải
Mầm non Ninh Xuân
Tiểu học Ninh Xuân
THCS Ninh Xuân

