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V/v tăng cường công tác đảm bảo
vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các
cơ sở giáo dục

Kính gửi:
- Trưởng phòng các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện Công văn số 1074/BGDĐT-GDTC ngày 19 tháng 3 năm 2019
của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tăng cường chỉ đạo công tác đảm bảo
vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục; Kế hoạch số 35/KH-BCĐ
ngày 19 tháng 3 năm 2019 của Ban Chỉ đạo liên ngành về Vệ sinh an toàn thực
phẩm về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019; Ý
kiến chỉ đạo của Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh tại Công văn số 354/VPUBNDTHVX ngày 21 tháng 3 năm 2019 về tình hình bệnh Sán dây và ấu trùng sán lợn.
Sở GDĐT yêu cầu Trưởng phòng các Phòng GDĐT; Thủ trưởng các đơn
vị trực thuộc Sở quán triệt, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
1. Tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật An toàn
thực phẩm, Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 9/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc
tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, Thông tư liên tịch
số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ GDĐT, Bộ Y tế quy định
về công tác y tế trường học, Chỉ thị số 4326/CT-BGDĐT ngày 12/10/2018 của Bộ
trưởng Bộ GDĐT về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ
sở giáo dục, các văn bản hiện hành của Bộ GDĐT, Bộ Y tế về bảo đảm vệ sinh, an
toàn thực phẩm.
2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách
nhiệm của cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên nhà trường, học sinh và
cha mẹ học sinh về việc đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng, chống ngộ
độc thực phẩm. Các trường kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm và các khâu
chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm; tuân thủ quy trình giao nhận, kiểm thực
ba bước, lưu mẫu thức ăn theo đúng quy định. Đối với các trường tổ chức ăn bán
trú, nhà bếp đảm bảo được thiết kế và tổ chức theo dây chuyền hoạt động một
chiều. Đồng thời, các cơ sở giáo dục cần tăng cường vệ sinh trường học để phòng,
chống các bệnh truyền nhiễm; chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh trong
trường học, đặc biệt là trong giai đoạn thời tiết giao mùa dễ bùng phát dịch bệnh.
3. Nhà trường cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với 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. Cụ thể, các em học

sinh cần rửa tay đúng cách bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, tổ
chức các hoạt động vệ sinh môi trường tại trường học, ăn chín, uống chín, thay đổi
thói quen, phong tục tập quán có nguy cơ dẫn đến mất vệ sinh, an toàn thực
phẩm,… Đồng thời, các nhà trường phải đảm bảo dinh dưỡng phù hợp với độ tuổi,
thể trạng của trẻ em, học sinh,...
4. Phối hợp với ngành y tế địa phương và các ngành liên quan tăng cường
công tác kiểm tra, giám sát, huy động sự tham gia của Ban đại diện cha mẹ học
sinh nhà trường nhằm giám sát công tác vệ sinh trường học, an toàn thực phẩm tại
các cơ sở giáo dục; phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm về an toàn thực phẩm,
điều kiện vệ sinh trong trường học nhằm đảm bảo sức khỏe cho trẻ em, học sinh;
triển khai thực hiện “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2019 diễn ra từ
ngày 15/4/2019 đến 15/5/2019 trên phạm vị toàn Tỉnh với chủ đề:
“Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng. Bảo vệ quyền
lợi người tiêu dùng”.
5. Nhà trường thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các quy định pháp luật về an
toàn thực phẩm và triển khai các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì an
toàn thực phẩm” tại đơn vị (đính kèm Kế hoạch và các phụ lục).
Nhận được công văn này, Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm
túc tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình triển khai thực
hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị đơn vị liên hệ Phòng Chính trị, tư
tưởng, email: phongcttt.sodongthap@moet.edu.vn, điện thoại: 02773.875.675 để
được trao đổi thống nhất./.
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