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Kính gửi:  

 - Các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố, thị xã; 

- Các trường trung học phổ thông; 

- Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Hướng nghiệp tỉnh; 

- Các trung tâm DGNN-GDTX huyện, thành phố, thị xã. 

 

 

Thực hiện công văn số 1499/BGDĐT-GDTC ngày 29 tháng 4 năm 2020 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực 

phẩm” năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội 

dung sau: 

1. Phối hợp với y tế địa phương và các ban ngành liên quan triển khai thực  

hiện “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020 từ ngày 15/4 đến 15/5 với 

chủ đề: “Nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh 

và quảng cáo thực phẩm”. 

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức cho học sinh, học  

viên, nhà giáo, cán bộ nhân viên nhà trường và cha mẹ học sinh về an toàn thực 

phẩm, lựa chọn và sử dụng thực phẩm đảm bảo an toàn, nói không với thực phẩm 

giả, thực phẩm kém chất lượng; hiểu đúng, dùng đúng thực phẩm bảo vệ sức khỏe; 

điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng đúng thực phẩm bảo vệ sức khỏe; điều 

kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ sơ chế, chế biến, bảo quản và vận chuyển 

thực phẩm; vệ sinh cá nhân trong việc phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm và các bệnh 

truyền qua thực phẩm. 

3. Quán triệt, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về An toàn thực  

phẩm. Tổ chức, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định pháp luật về 

an toàn thực phẩm và triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” tại cơ sở. 

 Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai kịp thời và gửi 

báo cáo gửi về Sở trước ngày 18 tháng 5 năm 2020 (qua phòng Chính trị tư tưởng); 

email: lttlinh.hanam@moet.edu.vn./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên;  
- Lưu: VT, CTTT. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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