UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 34 /SGDĐT-CTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
An Giang, ngày 06 tháng 01 năm 2021

V/v đảm bảo an toàn thực phẩm trong
dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa
Lễ hội Xuân năm 2021

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
Trong thời gian qua, công tác đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở
giáo dục đã được các cấp Chính quyền, ngành Y tế, ngành Giáo dục… quan tâm chỉ đạo
thực hiện đúng theo quy định. Nhiều địa phương đã thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ
sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục… Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở giáo
dục có căn tin, bếp ăn tập thể chưa đủ điều kiện về vệ sinh ATTP, chủ căn tin (bếp ăn)
chưa có giấy nhận của ngành y tế, thủ trưởng đơn vị thiếu quan tâm đến công tác đảm
bảo ATTP, công tác Y tế trường học…;
Căn cứ Kế hoạch số 3778/KH-BCĐLNATTP ngày 28/12/2020 của Ban Chỉ đạo
Liên ngành An toàn Thực phẩm tỉnh An Giang về Kế hoạch Triển khai công tác bảo đảm
an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021, Sở Giáo dục và
Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Tiếp tục truyền thông 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 trong việc đảm bảo ATTP.
2. 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 xung quanh 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,
khuyến khích học sinh ăn ở nhà, mang theo đủ nước uống khi đến trường.
3. Tăng cường 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 và lưu mẫu thức ăn đúng theo hướng dẫn của ngành y tế… Thực
hiện tốt Thông tư số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/05/2016 của Bộ Y tế và Bộ
Giáo dục và Đào tạo quy định về Y tế trường học và các quy định khác theo pháp luật.
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. Các đơn vị báo cáo kết quả triển khai, thực hiện về
phòng Chính trị, tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo hạn cuối vào ngày 22/02/2021.
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Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt nội dung công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GDĐT (Vụ GDTC);
- VP. UBND tỉnh AG;
- Sở Y tế AG;
- Trung tâm kiểm soát bệnh tật AG;
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- UBND huyện, TX, TP;
- Ban Giám đốc Sở GDĐT;
- Các phòng, T Tra Sở;
- Website Sở GDĐT;
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