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Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
Thực hiện kế hoạch số 824/KH-BCĐLNVSATTP ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Ban
Chỉ đạo Liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh An Giang về việc triển khai “Tháng hành
động vì an toàn thực phẩm” năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trực thuộc
thực hiện một số nội dung sau:
1. Bằng nhiều hình thức, tiếp tục truyền thông để giáo dục, phổ biến các quy định, các
tiêu chuẩn và điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP), các nội dung quy định về đảm bảo ATTP
của Bộ Y tế và các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP. Tập trung tuyên truyền làm rõ vai
trò, trách nhiệm, tính gương mẫu của các thành viên trong đơn vị, trong cán bộ, giáo viên,
học sinh trong việc đảm bảo ATTP. Tổ chức treo bandrol truyền thông đến ngày 15/5/2019
(Thông điệp kèm theo)
2. Phân công kiểm tra, giám sát thường xuyên bếp ăn tập thể, căn tin (nếu có). Không
để mua bán, sử dụng các thức ăn, thức uống hết hạn sử sụng, không hợp vệ sinh và không rõ
nguồn gốc.
3. Tiếp tục phối hợp với ngành y tế và các ngành liên quan thường xuyên kiểm tra,
giám sát các hộ buôn bán hàng rong không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trước cổng
trường. Phối hợp với Ban đại diện Cha mẹ học sinh vận động học sinh hạn chế việc ăn quà
vặt, thức ăn-uống không hợp vệ sinh, nhất là gần khu vực cổng trường học. Khuyến khích
học sinh ăn ở nhà, mang theo đủ nước uống khi đến trường.
4. Thủ trưởng đơn vị triển khai trong toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh không để
trường hợp xảy ra ngộ độc thực phẩm đối với các thành viên trong đơn vị.
5. Các đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Phòng CTTT, Sở Giáo dục và
Đào tạo An Giang chậm nhất trước ngày 19/5/2019 bằng văn bản và email.
6. Báo cáo ngay với cơ quan y tế địa phương, phòng CTTT, ĐT: 02963.958.979 (Di
động 0919.333.018 đ/c Trần Công Danh) và Chi cục ATVSTP ĐT: 02963.957811 khi có ngộ
độc xảy ra để kịp thời xử lý.
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị liên quan thực hiện tốt nội dung công văn này./.
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- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, CTTT.
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