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UBND TỈNH BẮC GIANG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
   

Số:           /SGDĐT-CTTT 

V/v triển khai Tháng hành động 

 vì an toàn thực phẩm năm 2020 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Giang, ngày       tháng 4 năm 2020 

 

Kính gửi:   

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 

  

Thực hiện Công văn số 1423/BCĐLN-KGVX, ngày 06/4/2020 của Ban chỉ 

đạo liên ngành (BCĐLN) tỉnh Bắc Giang về an toàn thực phẩm (ATTP) về việc 

triển khai Tháng hành động vì ATTP năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) 

yêu cầu phòng GD&ĐT các huyện, thành phố (chỉ đạo các trường mầm non, tiểu 

học, THCS, TH&THCS), các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT triển khai thực hiện các 

nội dung sau: 

1. Tổ chức thông tin, phổ biến nội dung của Kế hoạch số 261/KH-BCĐLN 

ngày 21/01/2020 của BCĐLN về ATTP tỉnh về triển khai công tác quản lý nhà nước 

về ATTP năm 2020 lồng ghép trong các buổi họp, giao ban phòng chống dịch của 

nhà trường, sinh hoạt chi bộ, loa phát thanh, Website của nhà trường (có Kế hoạch 

gửi kèm). 

 2. Các cơ sở giáo dục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức, 

pháp luật và thực hành đúng về ATTP cho cán bộ, giáo viên, học sinh và sinh viên; 

tham gia các hoạt động, chiến dịch truyền thông hưởng ứng Lễ phát động “Tháng 

hành động vì ATTP” tại địa phương trong thời gian diễn ra Tháng hành động từ 

ngày 5/4-15/5/2020 với chủ đề: “Nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật 

trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm”; đồng thời tăng cường tuyên 

truyền công tác phòng chống dịch Covid-19, trong đó chú trọng đến bảo đảm dinh 

dưỡng và ATTP góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch. Mỗi nhà 

trường làm tối thiểu 03 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về đảm bảo ATTP, treo ở 

cổng và trong khu vực trường học trong thời gian diễn ra Tháng hành động. 
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 3. Khi học sinh đi học trở lại, các nhà trường có bếp ăn tập thể thực hiện cam 

kết bảo đảm ATTP với cơ quan y tế địa phương; chủ động kiểm soát về nguồn gốc, 

chất lượng thực phẩm và chấp hành đầy đủ các điều kiện về ATTP trong quá trình 

bảo quản, chế biến thực phẩm phục vụ giáo viên và học sinh. 

 4. Phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra về ATTP đối với bếp ăn tập thể, 

cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trong các trường học. Có phương án xử lý, khắc 

phục kịp thời khi có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trong nhà trường. 

 5. Báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động về Sở GD&ĐT theo địa chỉ  

email: phongcttt@bacgiang.edu.vn trước ngày 20/5/2020. 

 Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Lưu: VT, CTTT. 

Bản điện tử: 
- Như trên; 

- Sở Y tế (phối hợp); 

- UBND các huyên, thành phố (phối hợp); 

- Lãnh đạo Sở GD&ĐT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đào Thị Hường 
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