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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra hoạt động Y tế trường học và việc thực hiện các quy định  

của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các trường học có tổ chức  

bếp ăn tập thể trên địa bàn huyện Đăk Hà năm học 2022 - 2023 

 
 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của 

liên Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học; 

Căn cứ Thông tư số 48/2015/TT-BYT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế; 

Căn cứ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại các Văn bản: số 2781/UBND-

KGVX ngày 24 tháng 8 năm 20221; số 677/UBND-KGVX ngày 11 tháng 3 năm 

20222, số 1001/UBND-KGVX ngày 12 tháng 4 năm 20223, số 2986/UBND-KGVX 

ngày 11 tháng 11 năm 20194 và các Văn bản liên quan về bảo đảm an toàn thực 

phẩm; 

Căn cứ Kế hoạch số 165/KH-UBND, ngày 06/6/2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện Đăk Hà về việc triển khai thực hiện Chương trình Y tế trường học trong các 

cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025 trên 

địa bàn huyện Đăk Hà; 

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà xây dựng Kế hoạch kiểm tra hoạt động Y tế 

trường học và việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối 

với các trường học có tổ chức bếp ăn tập thể trên địa bàn huyện Đăk Hà năm học 

2022 - 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 - Tăng cường và nâng cao các hoạt động chăm sóc sức khoẻ ban đầu để phục 

vụ cho việc giảng dạy và học tập tại trường học trên địa bàn huyện ngày càng tốt 

hơn. 

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối 

với các trường học có tổ chức bếp ăn tập thể và các quầy hàng bán thực phẩm rong 

trước cổng trường, cửa hàng kinh doanh thực phẩm gần các trường học. Thông qua 

hoạt động kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về 

                                           
1 về việc tăng cường triển khai thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm 
2 về việc tiếp tục triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh 
3 về việc tăng cường phối hợp quản lý hoạt động quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe 
4 về việc tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm và chất gây nghiện trong các trường học 
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bảo đảm an toàn thực phẩm, hạn chế các vụ ngộ độc thực phẩm góp phần làm tốt 

công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ học sinh. 

- Việc kiểm tra chính xác, đầy đủ, đúng quy định để thực sự là động lực nâng 

cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ học sinh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của 

ngành giáo dục và ngành y tế. 

II. NỘI DUNG KIỂM TRA 

- Kiểm tra thực hiện công tác y tế tại trường học theo quy định tại Thông tư 

liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của liên Bộ Y tế - Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học. 

- Kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các trường học có tổ 

chức bếp ăn tập thể và các quầy hàng bán thực phẩm rong trước cổng trường, cửa 

hàng kinh doanh thực phẩm gần các trường học theo quy định tại các văn bản của 

Quốc Hội, Chính phủ, Bộ Y tế và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên 

quan5. 

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA 

1. Thời gian:  

- Đợt 1: Từ ngày 20/9/2022 đến ngày 15/10/2022. 

- Đợt 2: Từ ngày 20/02/2023 đến ngày 15/3/2023. 

Ghi chú: Lịch kiểm tra cụ thể do Đoàn kiểm tra thông báo với các trường. 

2. Địa điểm: Tại các trường học trên địa bàn huyện Đăk Hà.  

IV. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA:  

1. Thành lập Đoàn kiểm tra, gồm: 

- Trưởng đoàn: Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà. 

- Thành viên: công chức/viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị: Phòng Giáo 

dục và Đào tạo, Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân, Trung tâm Y tế 

                                           
5 Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 

12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ  sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính 

phủ quy định cụ thể về hành vi, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; Nghị định số 

124/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực y tế; Thông tư số 24/2019/TT-BYT ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 

về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm; Thông tư số 48/2015/TT-BYT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Y tế; Thông tư số 23/2018/TT-BYT ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc thu 

hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế; Thông tư số 25/2019/TT-

BYT ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc 

lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế; Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y 

tế; Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn 

thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. 
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và đại diện Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn khi đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra 

trên địa bàn. 

- Giao Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà, cơ quan chủ trì Đoàn kiểm tra ban hành 

quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, phân công cụ thể thành viên, triển khai kiểm 

tra đúng tiến độ, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện. 

2. Trách nhiệm của Đoàn kiểm tra và các đơn vị trường học 

2.1. Đoàn kiểm tra 

- Xây dựng Kế hoạch, tổ chức kiểm tra thực hiện các quy định về y tế trường 

học và an toàn thực thẩm theo quy định. 

- Tổng hợp, báo cáo, xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân 

huyện xử lý vi phạm theo quy định. 

- Các cơ quan có thành viên Đoàn kiểm tra có trách nhiệm tạo điều kiện để 

tham gia kiểm tra đầy đủ, đảm bảo thời gian. 

2.2. Các đơn vị trường học 

- Tự kiểm tra hoạt động Y tế trường học và việc bảo đảm an toàn thực phẩm 

đối với các trường học có tổ chức bếp ăn tập thể. 

- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm tra. 

- Bố trí nhân sự, thời gian để làm việc với Đoàn kiểm tra. 

V. PHƯƠNG TIỆN, KINH PHÍ 

1. Phương tiện: Tự túc. 

2. Kinh phí: Cơ quan cử công chức, viên chức tham gia Đoàn kiểm tra chịu 

trách nhiệm chi trả công tác phí theo quy định hiện hành. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Y tế huyện 

- Chủ trì thực hiện toàn bộ nội dung kiểm tra theo Kế hoạch này. 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Hội đồng 

nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện tham mưu Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo giải 

quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác y tế trường 

học trên địa bàn theo phân cấp. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả sau khi kết thúc đợt kiểm tra. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện thực hiện toàn bộ nội dung kiểm tra 

công tác y tế trường học theo Kế hoạch này. 

- Chỉ đạo các trường học thuộc cấp quản lý chuẩn bị các nội dung và bố trí 

thành phần làm việc với Đoàn kiểm tra. 

 3. Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện 
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Cử công chức tham gia Đoàn kiểm tra và phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo giải quyết 

những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác y tế trường học 

trên địa bàn theo phân cấp. 

 Trên đây là Kế hoạch kiểm tra hoạt động Y tế trường học và việc thực hiện 

các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các trường học có tổ chức 

bếp ăn tập thể trên địa bàn huyện Đăk Hà năm học 2022 - 2023 của Ủy ban nhân 

dân huyện Đăk Hà./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Y tế; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, YT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

                       

             

 

Phạm Thị Thương 
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