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BÁO CÁO 
Về nội dung phản ánh giá thực phẩm thịt

trong bếp ăn trường học

UBND thành phố nhận được phản ánh của bà Vương Thị Viễn, Hiệu trưởng 
trường mầm non Lê Thanh Nghị, bà Vũ Thị Hạnh, Hiệu trưởng trường mầm non 
An Thượng tại hội nghị giao ban trực tuyến của ngành giáo dục về việc đề nghị 
xem xét về giá thực phẩm của các nhà cung ứng, nhất là giá thịt cao so với giá thị 
trường, UBND thành phố đã tổ chức buổi làm việc với các phòng Giáo dục, phòng 
Kinh tế và hiệu trưởng các trường trên; UBND thành phố báo cáo Thường trực 
Thành ủy cụ thể như sau: 

1. Về công tác quản lý
- Ngày 27/9/2021, sau khi tổ chức hội nghị tổng kết công tác bán trú năm 

học 2020-2021, UBND thành phố ban hành Công văn số 2309/UBND-KT về việc 
tăng cường công tác quản lý đảm bảo ATTP bếp ăn trường học năm học 2021-
2022, trong đó có nội dung giao Phòng Kinh tế kiểm tra, rà soát toàn bộ các đơn 
vị cung ứng thực phẩm nhằm đảm bảo đầy đủ các điều kiện về năng lực, chất 
lượng hàng hóa, đảm bảo truy xuất nguồn gốc, xuất xứ để cung cấp vào bếp ăn 
bán chú cho các nhà trường… Phòng Kinh tế thành phố có trách nhiệm tham khảo 
bảng giá thị trường hàng hóa của Trung tâm xúc tiến Thương mại Hải Dương, giá 
hàng hóa tại các siêu thị, chợ… trên địa bàn thành phố, hàng tháng xây dựng bảng 
giá tham khảo các hàng hóa, thực phẩm để các đơn vị cung ứng thực phẩm và các 
trường học tham khảo.

- Đối với các trường học trực thuộc thành phố thì chủ động lựa chọn nhà 
cung ứng trong danh sách, tự thỏa thuận giá cả hàng hóa, tự ký hợp đồng với đơn 
vị cung ứng và tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

2. Về kết quả xác minh
- Nội dung buổi làm việc bà Vương Thị Viễn, Hiệu trưởng trường mầm non 

Lê Thanh Nghị, bà Vũ Thị Hạnh, Hiệu trưởng trường mầm non An Thượng cho 
biết có phản ánh giá các nhà cung ứng thịt lợn, thịt gà đưa ra khi thương thảo ký 
hợp đồng với trường có cao hơn giá ở chợ và đề nghị thành phố có biện pháp chỉ 
đạo thống nhất, đối còn giá cả các mặt hàng khác là tương đối hợp lý nên không 
có ý kiến gì. Bản thân cũng không xác định được các loại thịt lơn, gà bán ở chợ 
có rõ nguồn gốc xuất xứ hay không và có phải là sản phẩm loại 1 theo yêu cầu 
của các nhà trường hay không chỉ thấy giá rẻ hơn nên phản ánh như vậy.

- Bà Viễn và bà Hạnh đều khẳng định không có sự can thiệp, áp giá của 
thành phố đối với các nhà trường và nội dung này là do tự các trường với các nhà 
cung ứng thỏa thuận, thống nhất thuận mua vừa bán. Đề nghị thành phố tiếp tục 
có bảng giá tham khảo giá thị trường hàng tháng đối với các sản phẩm thịt loại 1 
để các trường có kênh tham khảo thêm.
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3. Về giải trình 
- Theo chủ trương của thành phố và yêu cầu của các nhà trường đối với 

hàng hóa nhất là các mặt hàng tươi, sống như thịt lợn, gà, bò phải là loại tốt nhất 
(loại 1) do vậy bảng tham khảo giá cả thị trường thu thập thông tin giá cả tại các 
chợ, siêu thị…và tham khảo bảng giá thị trường hàng hóa của Trung tâm xúc tiến 
Thương mại Hải Dương theo phân khúc thực phẩm loại 1. Bảng giá hàng tháng 
đều ghi rõ “Bảng giá tham khảo các mặt hàng cung cấp vào bếp ăn bán trú trường 
học”, do vậy bảng giá này chỉ có giá trị để tham khảo, việc thỏa thuận về giá cả 
là do tự các nhà trường và nhà cung ứng thỏa thuận, thống nhất, thành phố không 
can thiệp, chỉ đạo nội dung này. Trên thực tế đối với các sản phẩm thịt gà ta (theo 
như phản ánh giá thịt gà ta cao gần gấp đôi) không có bán phổ biến trong các 
siêu thị nên phòng Kinh tế đã tham khảo ở môt số chợ Tân Bình, chợ Con… thì 
giá gà ta loại 1 đối với gà lông rao động từ 120.000 – 130.000 đ/1kg; đối với gà 
thịt bỏ đầu, cánh, chân, lưng thì rao động từ 200.000 – 220.000 đ/1kg, như vậy 
đối với giá tham khảo của thị gà ta loại 1 là cũng tương đối sát với giá bán tại các 
chợ dân sinh. 

- Đối với thông tin phản ánh trên Facebook cá nhân cùng với nội dung trên 
của nhà báo Quốc Vinh (thường trú báo Nhân dân tại Hải Dương), UBND thành 
phố đã điện thoại trao đổi làm rõ nội dung về việc bảng giá thực phẩm chỉ để tham 
khảo, việc thỏa thuận về giá cả là do tự các nhà trường và nhà cung ứng thỏa 
thuận, thống nhất, thành phố không can thiệp. Sau khi xác minh nhà báo Quốc 
Vinh đã tự gỡ bài đăng tải trên Facebook cá nhân của mình.

*/ Đề xuất
- Đối với giá cả các mặt hàng tiêu dùng như thịt lợn, thịt gà… trên thị trường 

thường có biến động về giá cả tùy thuộc nhu cầu tiêu dùng hàng ngày và nhất là 
trong tình hình dịch Covid-19 vẫn hiện hữu có tác động không nhỏ đến nguồn 
cung thực phẩm. Với cùng một sản phẩm thịt cũng có rất nhiều loại và có sự chênh 
lệch đáng kể tùy thuộc vào nhu cầu của từng phân khúc thị trường. Do vậy việc 
định hướng khung giá đối với các sản phẩm thịt loại 1 để tránh việc đẩy giá vượt 
khung của các nhà cung ứng là cần thiết. Mặt khác, đối với bếp ăn bán trú các 
trường học yêu cầu bắt buộc phải là các sản phẩm loại 1 đảm bảo rõ về nguồn gốc 
xuất xứ nhằm đảm bảo chất lượng nguồn cung và thuận tiện cho khâu kiểm tra 
giám sát nhắm tránh việc giá nào cũng cung cấp được của các nhà cung ứng.

Trên đây là nội dung báo cáo làm rõ phản ánh, đề nghị về giá thực phẩm 
thịt lợn, gà đối với bếp ăn bán trú trường học, UBND thành phố báo cáo Thường 
trực Thành ủy được biết và chỉ đạo./. 

Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy (Để báo cáo);
- Lãnh đạo UBND thành phố (Ông Đăng);
- Lưu: VT, KT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Thu Hà
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