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V/v triển khai hưởng ứng
“Tháng hành động vì an toàn thực
phẩm” năm 2021.

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, TX, TP;
- Các trường, đơn vị trực thuộc Sở.

Căn cứ Kế hoạch số 33/KH-UBND, ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Ban Chỉ đạo
Liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Phú Yên v/v triển khai “Tháng hành động vì an
toàn thực phẩm” năm 2021. Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu Phòng GDĐT các
huyện, thị xã, thành phố, các trường, đơn vị trực thuộc Sở triển khai hưởng ứng tháng
hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021, cụ thể như sau:
1. Thời gian
- Từ ngày 15/4/2021 đến ngày 15/5/2021.
- Chủ đề “Đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong
tình hình bình thường mới”,
2. Các hoạt động
a) Tăng cường công tác chỉ đạo
Tuyên truyền các văn bản pháp luật, chỉ đạo của Chính phủ, các văn bản liên
quan đến công tác an toàn thực phẩm, các văn bản quy phạm pháp luật:
Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/12/2014
của Thủ tướng Chính phủ v/v tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và
phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới, trong đó hằng năm địa phương tổ
chức “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”; Thông tư liên tịch số 08/2008/TTLTBYT-BGDĐT ngày 08/7/2008 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v hướng dẫn
công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục và các văn bản
hướng dẫn liên quan thực hiện công tác y tế trong trường học; Kế hoạch số
265/BCĐTUATTP của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm v/v
triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021.
b) Tổ chức triển khai “Tháng hành động”
- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền về an toàn thực phẩm (ATTP) bằng
nhiều hình thức, nhiều phương tiện thông tin;
- Phối hợp với trung tâm y tế tại địa phương để tổ chức các chiến dịch truyền
thông trong tháng hành động về ATTP;
- Tham gia Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động tại địa phương;
- Triển khai chiến dịch truyền thông trong các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt
ngoại khóa, họp hội đồng sư phạm nhằm nâng cao nhận thức của giáo viên, học sinh,

nhân viên căn tin, nhân viên cấp dưỡng, bếp ăn tập thể về việc bảo đảm an toàn thực
phẩm.
3. Công tác truyền thông
a) Đối với nhân viên chế biến trong căn tin, bếp ăn tập thể cần triển khai
- Luật An toàn vệ sinh thực phẩm. Các quy định về xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực y tế, lĩnh vực an toàn thực phẩm.
- Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về thực phẩm. Các quy định về chứng nhận
sản phẩm hợp chuẩn, hợp quy.
- Hướng dẫn chọn mua thực phẩm an toàn; hướng dẫn đọc nhãn mác sản phẩm
thực phẩm.
- Các quy định về áp dụng sản xuất nông nghiệp sạch.
- Cách bảo quản thực phẩm an toàn; Nội dung “10 nguyên tắc vàng chế biến thực
phẩm an toàn”; “5 chìa khóa vàng để có thực phẩm an toàn”.
b) Đối với giáo viên và học sinh:
- Hướng dẫn cách chọn mua, chế biến, bảo quản và tiêu dùng thực phẩm an toàn,
đặc biệt chú ý với gia cầm và các sản phẩm từ gia cầm.
- Tuyên truyền để giáo viên và học sinh có thói quen từ chối các cơ sở sản xuất,
kinh doanh không đảm bảo ATTP; không chấp nhận những sản phẩm, thực phẩm không
rõ nguồn gốc, có dấu hiệu ôi thiu, mốc, hỏng.
- Khai báo khi bị ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.
4. Khẩu hiệu đảm bảo ATTP tháng hành động
- Nhiệt liệt hưởng ứng "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021.
- Lựa chọn thực phẩm rõ nguồn gốc xuất xứ cho bữa ăn an toàn.
- Để đảm bảo an toàn thực phẩm hãy ăn chín, uống chín, rửa tay thường xuyên
bằng xà phòng.
- Quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn.
Thường xuyên tổ chức và duy trì công tác tự kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm
trong nhà trường để chấn chỉnh kịp thời. Kiên quyết không để các đơn vị, cơ sở sản xuất,
kinh doanh cung cấp thực phẩm, chế biến thức ăn sẵn không chấp hành 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 nhà trường.
Sở GDĐT đề nghị lãnh đạo các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, gửi
báo cáo về Sở qua hộp thư truongvanbi@phuyen.edu.vn trước ngày 17/5/2021./.
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