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V/v triển khai “Tháng hành động vì an
toàn thực phẩm” năm 2020

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trường học trực thuộc.
Thực hiện Công văn số 769/SGDĐT-GDTrH ngày 07/5/2020 của Sở Giáo dục
và Đào tạo Gia Lai về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm
2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trường học trực
thuộc triển khai một số nội dung sau:
1. Triển khai thực hiện “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020 với
chủ đề: “Nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và
quảng cáo thực phẩm”.
2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức cho cán bộ quản lý, giáo
viên, nhân viên và học sinh chế biến thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, căng tin trong
nhà trường và cha mẹ học sinh về an toàn thực phẩm, lựa chọn và sử dụng thực phẩm
bảo đảm an toàn, nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng; hiểu đúng,
dùng đúng thực phẩm bảo vệ sức khỏe; điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ
sơ chế, chế biến, bảo quản và vận chuyển thực phẩm; vệ sinh cá nhân trong việc
phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.
3. Kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
tại các bếp ăn, căng tin (chú trọng về nguồn nước sạch để chế biến thức ăn; vệ sinh
bàn ghế và dụng cụ thiết bị trong phòng ăn; đảm bảo đúng qui trình lưu mẫu thức ăn,
trang bị tủ đựng quần áo của nhân viên; xét nghiệm mẫu nước uống và nước sạch
theo định kì…). Nghiêm cấm không để các cơ sở sản xuất, cung cấp thực phẩm không
đảm bảo đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm, không có Giấy chứng nhận cơ sở
đủ điều kiện an toàn thực phẩm cung cấp thực phẩm hoặc suất ăn cho các cơ sở giáo
dục, các trường học có bán trú. Khi phát hiện những hành vi vi phạm về an toàn thực
phẩm cần thông báo ngay cho các cơ quan chức năng tại địa phương để có biện pháp
xử lý kịp thời.
4. Quán triệt, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về An toàn thực phẩm.
Tổ chức, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định pháp luật về an toàn
thực phẩm và triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” tại đơn vị
Nhận được Công văn, yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trường học trực thuộc
nghiêm túc triển khai thực hiện./.
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