
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHƯỜNG THUẬN PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /BC-UBND Thuận Phước, ngày          tháng         năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Kết quả ra quân bảo đảm an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn giao 

thông trước cổng trường học trên địa bàn phường Thuận Phước  

 

Kính gửi: 

- UBND quận Hải Châu; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hải Châu.  

 

Thực hiện Công văn số 746/UBND-VP ngày 16/4/2021 của UBND quận 

Hải Châu về việc thực hiện quyết liệt các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trước 

cổng trường học, UBND phường Thuận Phước đã ban hành Kế hoạch số 59/KH-

UBND ngày 20/4/2021 về triển khai ra quân bảo đảm an toàn thực phẩm, an ninh 

trật tự, an toàn giao thông trước cổng trường học trên địa bàn phường, nay báo cáo 

kết quả cụ thể như sau: 

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng  

a) UBMTTQVN phường và các hội đoàn thể phường phối hợp tuyên truyền 

sâu rộng cho hội viên, nhân dân các quy định về đảm bảo chất lượng VSATTP 

nhằm tạo bước chuyển biến mới trong thiết lập trật tự, kỷ cương sản xuất, chế biến, 

kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm. Phối hợp tổ kiểm tra chất lượng VSATTP 

kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn 

phường. 

b) Thành lập Tổ kiểm tra liên ngành phường gồm các thành phần: UBND 

phường, các Hội đoàn thể, Công An, Tổ Quy tắc đô thị, Trạm y tế phường, tổ chức 

đi trực tiếp tuyên truyền công tác quản lý an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, an 

toàn giao thông trước cổng trường học.  

b) Tuyên truyền, hướng dẫn cách chọn, mua, chế biến, bảo quản và tiêu 

dùng thực phẩm an toàn. Nâng cao vai trò trách nhiệm, tầm quan trọng của việc 

thực hiện tốt các quy định về vệ sinh cơ sở, vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ, chế biến 

thực phẩm, vệ sinh cá nhân trong việc phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm thực phẩm và 

bệnh truyền qua thực phẩm. 

c) Tuyên truyền, phổ biến, giám sát việc thực hiện điều kiện cơ sở, kiến thức 

và sức khỏe của người trực tiếp chế biến thực phẩm, VSATTP trong chế biến, vận 

chuyển, bảo quản, kinh doanh, sử dụng thực phẩm và phụ gia thực phẩm góp phần 

giảm thiểu ngộ độc thực phẩm. 

d) Tuyên truyền phòng ngừa ngộ độc các trò chơi không rõ nguồn gốc sản 

xuất.  
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e) Đối với người tiêu dùng thực phẩm: Tuyên truyền để người tiêu dùng hiểu 

rõ quyền lợi, nghĩa vụ trong việc thực hiện các quy định về bảo đảm ATTP, quyền 

khiếu nại, trách nhiệm khai báo, tố giác các hành vi vi phạm ATTP.  

g) Đối với người sản xuất, chế biến, kinh doanh, thực phẩm: Phổ biến tuyên 

truyền các quy định, tiêu chuẩn, hướng dẫn về công tác bảo đảm ATTP trong sản 

xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, các quy định về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực Y tế, lĩnh vực ATTP. 

h) Hình thức tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh bằng xe lưu động: 

03 lần/tuần và thông qua các buổi sinh hoạt tổ dân phố, hội đoàn thể. 

i) Tuyên truyền trực tiếp khi kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh thức ăn 

đường phố. 

2. Tổ chức ra quân đảm bảo an ninh, an toàn trước cổng trường học 

Căn cứ theo từng nhiệm vụ của mỗi đơn vị, Tổ kiểm tra liên ngành đã phân 

công mỗi đơn vị phụ trách từng lĩnh vực cụ thể như sau: 

a) Công an phường 

- Tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp chống ùn tắc giao thông, đậu đỗ 

xe không đúng quy định trực cổng trường học. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trung hợp 

học sinh đi xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, không đúng quy định. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự 

an toàn xã hội trước cổng trường. 

- Hàng ngày theo lịch triển khai phân công 01 Cảnh sát khu vực tham gia Tổ 

kiểm tra liên ngành. 

b) Trạm Y tế phường: Chịu trách nhiệm cử 02 cán bộ của Trạm Y tế phường 

kiểm tra và lập biên bản kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các hàng, quán trước 

cổng trường học. 

c) Tổ Quy tắc đô thị 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp buôn 

bán hàng rong, đậu đỗ xe bán hàng trước cổng trường học.  

- Hàng ngày theo lịch triển khai phân công 02 thành viên tham gia Tổ kiểm 

tra liên ngành. 

d) Ban Giám hiệu các trường học 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo phụ huynh các nội 

dung sau đây: 

+ Khi lựa chọn đồ chơi cho con tré, nên mua các địa chỉ có uy tín, hàng 

hóa phái có tem nhãn rõ ràng, có công bố hợp chuẩn, hợp quy, không nên mua 

các loại đồ chơi trôi nổi, không được kiểm soát trên thị trường.  
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+ Hạn chế học sinh tiểu học mang tiền đến trường; giáo dục con em sự 

nguy hiểm về mất vệ sinh an toàn thực phẩm trước cổng trường. 

+ Không giao xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện cho con em khi chưa đủ 

tuổi, chưa có giấy phép điều khiển phương tiện theo quy định. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn học sinh chấp 

hành tốt các quy định về an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xã hội. 

-  Phân công Bảo vệ của trường học phối hợp hỗ trợ đẩy đuổi bán hàng rong 

trước cổng trường nếu phát sinh khi Tổ kiểm tra đi qua, nếu người nào không chấp 

hành báo ngay Tổ kiểm tra liên ngành phường lập biên bản xử phạt.  

e) Thời gian kiểm tra 

- Từ ngày 19/4/2021 đến tháng 5/2021 trên địa bàn phường. 

- Lịch ra quân hàng ngày: Sáng vào lúc 7h00 và 10h30, chiều vào lúc 16h15. 

3. Kết quả thực hiện 

a) Tổ chức ra quân kiểm tra tại trước 07 cổng trường học, với 15 lượt trong 

05 ngày, với 08 người tham gia. 

b) Qua đợt ra quân kiểm tra 16 quán ăn uống, tạp hoá…kinh doanh trước 

cổng trường, nhìn chung các mặt hàng kinh doanh đều có nguồn gốc xuất xứ rõ 

ràng, có hoá đơn mua hàng, còn hạn sử dụng, không có mặt hàng đồ chơi trẻ em lạ, 

gây nguy hiểm, các cơ sở ăn uống có thùng đựng rác đảm bảo, không sử dụng 

muỗng có rãnh. Đã tiến hành lập 08 biên bản kiểm tra đột xuất tại các cơ sở có địa 

điểm cố định, đẩy đuổi 05 trường hợp xe đẩy bán hàng rong, thu giữ 10 muỗng có 

rãnh (đa số muỗng múc gia vị) tại quán ăn. 

c) Hiện nay vẫn còn tình trạng xe đẩy bán hàng rong đa số là người dân khó 

khăn, sinh viên các trường đại học đến bán nên sau khi Tổ kiểm tra đi qua thì vẫn 

tái diễn và buộc Tổ kiểm tra phải phân người trực thường xuyên giờ đi học và ra về 

của học sinh mới đảm bảo không buôn bán rong. 

4. Hình ảnh ra quân đính kèm 
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Trên đây là báo cáo kết quả ra quân bảo đảm an toàn thực phẩm, an ninh trật 

tự, an toàn giao thông trước cổng trường học trên địa bàn phường./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (báo cáo); 

- Lưu: VT, VHXH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Thanh Hùng 
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