UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 806 /SGDĐT-CTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
An Giang, ngày 01 tháng 4 năm 2021

V/v tăng cường triển khai thực hiện Chỉ
thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của
Thủ tướng Chính phủ tiếp tục tăng
cường trách nhiệm quản lý nhà nước về
an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, TX, TP;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 386/UBND-KGVX ngày 15-4-2020 của Ủy
ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ
tướng Chính phủ tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực
phẩm trong tình hình mới;
Căn cứ Công văn số 134/CCATVSTP-NV ngày 30/3/2021 của Chi Cục An
toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh An Giang về việc tăng cường đảm bảo an toàn thực
phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại các khu vực trường học; Sở Giáo dục và
Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
1. Tiếp tục truyền thông để giáo dục, phổ biến Luật an toàn thực phẩm ngày
17/6/2018; Quyết định 1246/QĐ-BYT ngày 31/3/2017 của 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”; 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.
2. Thường xuyên giám sát, tổ chức hoạt động các 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. Nâng cao vai trò công tác y tế trường học theo quy
định.
3. Tiếp tục phối hợp với ngành chức năng tổ chức tập huấn nghiệp vụ, thường
xuyên kiểm tra, giám sát các hộ buôn bán hàng thực phẩm trước cổng trường. Lưu ý:
các hình thức tặng phẩm miễn phí, các hình thức quảng cáo, bán…(về nguồn gốc
xuất xứ, hạn sử dụng, việc chấp hành các quy định về đăng ký, tự công bố, vận
chuyển, bảo quản, phân phát sản phẩm…)
4. 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 cơ sở giáo dục.
Khuyến khích học sinh ăn ở nhà, mang theo đủ nước uống khi đến trường.
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Tài liệu tập huấn an toàn thực phẩm được đăng tải trên Website của Cục an
toàn thực phẩm theo địa chỉ: https://vfa.gov.vn hoặc Website của Chi cục An toàn
thực phẩm tỉnh theo địa chỉ: antoanthucpham.org
Các phòng GDĐT có thể chuyển công văn này đến các cơ sở giáo dục trực
thuộc nếu không có hướng dẫn thêm (lưu ý: triển khai đến các đơn vị tư thục, các
nhóm, trẻ độc lập của tư nhân) và báo cáo về Sở GDĐT việc triển khai thực hiện.
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt nội dung công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- VP. UBND tỉnh;
- Sở Y tế;
- UBND huyện, TX, TP;
- Chi cục ATVSTP tỉnh;
- Công đoàn ngành GD;
- Các phòng, T Tra Sở;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, CTTT.

KT. GIÁM ĐỐC
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