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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 59/SGDĐT-CTTT

Cần Thơ, ngày 08 tháng 01 năm 2021

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

Kính gửi:
- Phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện;
- Các cơ sở giáo dục trực thuộc.
Thực hiện Công văn số 5029/BGDĐT-GDTC ngày 23 tháng 11 năm 2020
về việc tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các
cơ sở giáo dục;
Thực hiện Kế hoạch số 5782/KH-BCĐLNVSATTP ngày 29 tháng 12 năm
2020 của Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố về việc triển
khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội
Xuân 2021,
Nhằm đảm bảo công tác an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục trước,
trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu
các đơn vị thực hiện đúng một số nội dung sau:
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật An toàn thực phẩm,
Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế quy định về công tác y tế trường học, Chỉ thị số
4316/CT-BGDĐT ngày 12 tháng 10 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc
tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục và các
văn bản liên quan về đảm bảo dinh dưỡng hợp lý, an toàn vệ sinh thực phẩm,
phòng, chống dịch bệnh trong trường học.
2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách
nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh về
phòng ngừa ngộ độc rượu, nấm trong dịp Tết, đảm bảo vệ sinh trong trường học,
an toàn thực phẩm, phòng chống các dịch bệnh lây truyền do điều kiện vệ sinh
không bảo đảm và dịch bệnh lây truyền qua thực phẩm, ngộ độc thực phẩm.
3. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm và các khâu: chế
biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm trong các cơ sở giáo dục; tuân thủ quy trình
giao nhận, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm theo quy định.
4. Triển khai mạnh mẽ các hoạt động vệ sinh trường học để phòng, chống
các bệnh truyền nhiễm, chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh trong trường học;
tăng cường công tác y tế trường học; huy động đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên,
học sinh tham gia vệ sinh khuôn viên sân trường, vệ sinh khử khuẩn lớp học. Lập
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kế hoạch duy trì các hoạt động bảo hành, bảo dưỡng các công trình nước sạch, vệ
sinh trong các cơ sở giáo dục.
5. Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý kết hợp với chế độ rèn luyện thể lực phù hợp
với độ tuổi, thể trạng của trẻ em, học sinh và điều kiện của gia đình trẻ em, học
sinh để nâng cao sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh và các bệnh không lây nhiễm.
6. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và chính quyền
địa phương trong việc giáo dục, hướng dẫn trẻ em, học sinh thực hiện các quy định
về an toàn thực phẩm, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường (thực hành thường
xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, tuân
thủ việc sử dụng thực phẩm đã được nấu chín và nước đã được đun sôi, thay đổi
các thói quen có nguy cơ dẫn đến mất vệ sinh an toàn thực phẩm,..).
7. Treo băng rôn hưởng ứng đợt tuyên truyền đảm bảo an toàn thực phẩm
Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021 từ ngày 01/2/2021 đến hết
ngày 21/02/2021.
Nhận được Công văn này, đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện
và kịp thời báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo khi có ngộ độc xảy ra qua hộp thư
điện tử: phongcttt.socantho@moet.edu.vn; điện thoại: 02923.734.765./.
* Đính kèm:
- Kế hoạch số 5782/KH-BCĐLNVSATTP ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Ban
chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố về việc triển khai công tác
đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021;
- Khẩu hiệu tuyên truyền đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân
Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở (để b/c);
- Các phòng thuộc Sở (để ph/h);
- Lưu: VT, CTTT.

KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Hồng

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM
TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU VÀ MÙA LỄ HỘI XUÂN 2021
(Đính kèm theo Công văn số 59/SGDĐT-CTTT ngày 08/01/2021)
Các đơn vị chọn một trong các khẩu hiệu sau để thực hiện công tác tuyên
truyền tại trường học:
1. Vì sức khoẻ và phát triển bền vững, hãy sản xuất ra những sản phẩm thực
phẩm chất lượng, an toàn.
2. Người tiêu dùng: Chỉ mua và sử dụng các sản phẩm thực phẩm có nguồn
gốc, xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, bảo quản tốt thực phẩm.
3. Không sử dụng thực phẩm đã ôi thiu, mốc hỏng. Tuyệt đối không sử dụng
phẩm màu độc hại, các chất phụ gia, hóa chất ngoài danh mục cho phép để sản
xuất, chế biến thực phẩm.
4. Mỗi người tiêu dùng hãy là một giám sát viên, đấu tranh với các hành vi
vi phạm an toàn thực phẩm.
5. Không lạm dụng rượu, bia để Tết Tân Sửu trọn niềm vui.
6. Không uống rượu khi không biết rõ nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm.
7. Tuyệt đối không ăn nấm lạ, nấm hoang dại, nấm non chưa xòe mũ và
nấm đã bị dập nát, ôi thiu.

