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Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc. 
 

Thực hiện Công văn số 148/SGDĐT-CTTT ngày 25/01/2021 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực 

phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân năm 2021. Phòng Giáo dục 

và Đào tạo chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) tại 

các trường trực thuộc với những nội dung như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Bảo đảm ATTP trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng 

thực phẩm; tăng cường kiểm soát, xử lý việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, 

kém chất lượng, phòng chống ngộ độc thực phấm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 

và Lễ hội Xuân năm 2021. 

2. Mục tiêu cụ thể 

Hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và 

Lễ hội Xuân năm  2021. 

- Tăng cường công tác kiểm tra tại các cơ sở giáo dục, tập trung vào các nhóm 

sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết và Lễ hội có yếu tố nguy cơ cao. 

- Tăng cường công tác truyền thông phổ biến các quy định của pháp luật về 

ATTP cũng như các kiến thức trong lựa chọn, bảo quản, chế biến và tiêu dùng thực 

phẩm đến người dân. 

II. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI 

- Thời gian: Từ ngày Từ 01/01/2021 đến hết 20/3/2021. 

- Phạm vi triển khai: Tất cả các trường trong toàn huyện. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI 

1. 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 kiến thức, nhận 

thức của cán bộ, giáo viên, học sinh, nhân viên căn tin, bếp ăn tập thể về việc 

bảo đảm an toàn thực phẩm. Trong công tác truyền thông cần tập trung vào các 

nội dung sau: 

a) Đối với nhân viên chế biến trong căn tin, bếp ăn tập thể cần triển khai 

- Tuyên truyền, phổ biển các quy định về điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết 

bị, dụng cụ trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. 
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- Tuyên truyền chỉ sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, phụ 

gia thực phấm, chất hỗ trợ chế biến được phép sử dụng, đúng liều lượng, đúng đối 

tượng theo quy định trong sản xuất, chế biến thực phấm. 

- Tuyên truyền đảm bảo các điều kiện bảo quản, kinh doanh giò, chả, bánh 

trưng, bánh tét, bánh, mứt cổ truyền để đảm bảo ATTP. 

- Tuyên truyền Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018; Nghị định số 

115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 

chính về ATTP; Nghị định sổ 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018. 

- Tuyên truyền phổ biến các quy định về sản xuất, kinh doanh rượu theo 

Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu. 

- Tuyên truyền phổ biển các mô hình sản xuất, kinh doanh, các sản phẩm, 

chuỗi thực phẩm an toàn, các sản phẩm truyền thống của địa phương nhằm quảng 

bá, khích lệ sản xuất sản phẩm thực phẩm an toàn, mang đậm nét truyền thống, đặc 

sản địa phương... 

b) Đối với giáo viên và học sinh: 

- Hướng dẫn cách chọn mua thực phẩm an  toàn. 

- Hướng dẫn đọc nhãn mác sản phẩm thực  phẩm. 

- Cách chế biến thực phẩm an toàn. 

- Tuyên truyền không mua thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

mất vệ sinh không đảm bảo an toàn; Không mua sản phẩm, thực phẩm không rõ 

nguồn gốc, có dấu hiệu ôi thiu, mốc, hỏng. 

- Không nên mua, tích trữ quá nhiều thực phẩm trong ngày tết đế tránh sử 

dụng sản phẩm không tươi, mất dinh dưỡng, hoặc mốc hỏng. 

- Kịp thời công khai tên, địa chỉ các cơ sở, cá nhân vi phạm về an toàn thực 

phấm; thông tin danh sách, địa chỉ sản xuất, kinh doanh thực phấm an toàn. 

2. 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. 

Nhận được công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị hiệu trưởng 

các trường khẩn trương thực hiện nghiêm túc và gửi báo cáo về Phòng Giáo dục 

và Đào tạo chậm nhất vào ngày 10/3/2021 qua hộp thư 

nvtrh.pgdmytu@gmail.com. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng 

mắc xin liên hệ Phòng GDĐT, số điện thoại 0299.3871128 để cùng phối hợp 

giải quyết./. 
 

 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, NVTrH. 

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lê Thanh Khởi 


