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  Kính gửi:  

    - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

    - Các đơn vị trực thuộc Sở. 
 

Căn cứ Kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 11 tháng 4 năm 2020 của Ban Chỉ 

đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh Kon Tum về kế hoạch triển khai “Tháng 

hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020, 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở, phòng Giáo dục 

và Đào tạocác huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý 

triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Phối hợp với Trung tâm y tế và các đơn vị liên quan tại địa phương tổ 

chức truyền thông về “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020 với 

chủ đề: 

“Nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh 

doanh và quảng cáo thực phẩm” 

Thời gian: từ ngày 15/4/2020 đến ngày 15/5/2020.  

2. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức 

pháp luật về an toàn thực phẩm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. 

Kiên quyết không để học sinh ăn uống các sản phẩm thực phẩm không an toàn. 

3. Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi 

trường; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, cung cấp đủ 

nước uống, nước sạch đảm bảo vệ sinh cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học 

sinh nhà trường; thường xuyên làm vệ sinh trường học, đặc biệt là các công trình 

cấp nước, công trình vệ sinh. 

4. Phối hợp với cơ quan y tế tổ chức kiểm tra an toàn thực phẩm tại các 

bếp ăn tập thể, kịp thời phát hiện, kiến nghị các giải pháp khắc phục để đảm bảo 

an toàn thực phẩm trong nhà trường(thực hiện theo Phụ lục 2 củaKế hoạch số 

05/KH-BCĐ ngày 11 tháng 4 năm 2020 của Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn 

thực phẩm tỉnh Kon Tum gửi kèm). 
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5. Đối với các cơ sở giáo dục có bếp ăn tập thể: 

- Treo băng rôn hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 

2020 với khẩu hiệu: “Nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong 

sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm”. 

- Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước về 

công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể nhà trường. Thực 

hiện nghiêm túc việc ký kết hợp đồng với đơn vị cung ứng thực phẩm sạch, 

người có giấy phép kinh doanh theo quy định để đảm bảo nguồn thực phẩm 

sạch. Thường xuyên kiểm tra, rà soát chất lượng, nguồn gốc, giá cả thực phẩm 

của các nhà cung ứng nhằm đảm bảo chất lượng và về sinh an toàn thực phẩm. 

- Liên hệ các cơ sở giết mổ đủ điều kiện an toàn thực phẩm, bảo đảm vệ 

sinh thú y, các cơ sở sản xuất rau an toàn (do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Kon Tum cung cấp) đểký kết hợp đồng cung ứng thực phẩm sạch phục 

vụ bếp ăn tập thể cho học sinh. 

Sở Giáo dục và Đào tạoyêu câu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện 

và báo cáo kết quả thực hiện “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 

2020 về Sở Giáo dục và Đào tạo(qua phòng Giáo dục Trung học, email: 

phonggdtrh.sokontum@moet.edu.vn) trước ngày 18/5/2020 để tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở (để biết); 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, GDTrH. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Lan 
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