UBND THÀNH PHỐ BẮC GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 175 /GDĐT
V/v triển khai Tháng hành động
vì an toàn thực phẩm năm 2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Bắc Giang ngày 15 tháng 4 năm 2022

Kính gửi: Hiệu trưởng trường mầm non, TH, THCS thành phố Bắc Giang
Thực hiện Công văn số 371/SGDĐT-GDMN ngày 04/4/2022 của Sở
GD&ĐT Bắc Giang về việc triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm
2022; Kế hoạch số 01/KH-BCĐLN của Ban chỉ đạo Liên ngành về An toàn thực
phẩm thành phố Bắc Giang, phòng GD&ĐT yêu cầu các trường thực hiện một số
nội dung, cụ thể như sau:
1. Tổ chức triển khai chiến dịch truyền thông Tháng hành động theo nội dung
hướng dẫn tại Kế hoạch số 01/KH-BCĐLN của Ban chỉ đạo Liên ngành về An toàn
thực phẩm thành phố Bắc Giang (gửi kèm).
2. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức, pháp luật và thực
hành đúng về ATTP cho cán bộ, giáo viên và học sinh; tham gia các hoạt động
hưởng ứng Tháng hành động tại địa phương với chủ đề: “Tiếp tục nâng cao vai
trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực
phẩm trong tình hình mới” (thời gian diễn ra Tháng hành động từ ngày 15/4/2022
đến 15/5/2022); tiếp tục thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh
Covid-19, trong đó chú trọng đến bảo đảm dinh dưỡng và ATTP góp phần nâng
cao hiệu quả công tác phòng chống dịch và phòng ngừa dịch bệnh đường tiêu hóa.
Trong thời gian diễn ra Tháng hành động, mỗi nhà trường làm tối thiểu 05
băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền treo ở cổng và trong khu vực trường học (nội
dung khẩu hiệu tại Phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch số 01/KH-BCĐLN).
3. Các cơ sở giáo dục 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; có phương án và sẵn sàng phối hợp,
tham gia cùng với các cơ quan chức năng xử trí, khắc phục kịp thời khi có vụ ngộ
độc thực phẩm xảy ra tại trường học. Phối hợp với cơ quan chức năng trong công
tác kiểm tra về ATTP đối với bếp ăn tập thể trong các trường học.
Phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung trên
và báo cáo về Phòng GD&ĐT trước ngày 15/5/2022 qua địa chỉ Email:
ntmai.bg@bacgiang.edu.vn./.
Nơi nhận:
- Như trên (để t/h);
- LĐ, CV phòng GD&ĐT (để c/đ);
- Lưu: VT.
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