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 Thực hiện Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 08/4/2022 của UBND 

Thành phố về triển khai “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2022. 

 Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị căn cứ vào tình hình và điều 

kiện của địa phương thực hiện tốt các nội dung sau: 

 - Chủ động phối hợp với ngành Y tế và các ngành liên quan tại địa 

phương triển khai thực hiện “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022 

từ ngày 15/4/-15/5 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”. 

 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức cho học sinh, học 

viên, nhà giáo, cán bộ và nhân viên chế biến thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, 

căng tin trong nhà trường về an toàn thực phẩm; bảo đảm an toàn điều kiện vệ 

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

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

phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng; hiểu đúng, tìm hiểu kỹ các thông tin về 

thực phẩm bảo vệ sức khỏe, dùng đúng thực phẩm bảo vệ sức khỏe; vệ sinh cá 

nhân trong việc phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm và các bệnh truyền qua thực 

phẩm. 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 kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo đảm 

vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn, căng tin của nhà 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 thực phẩm theo 

đúng quy định. Nghiêm cấm không để các cơ sở sản xuất, cung cấp thực phẩm 

không bảo đảm đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm, không có Giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cung cấp thực phẩm hoặc suất 

ăn cho các trường học có bán trú. Khi phát hiện những hành vi vi phạm về an 

toàn thực phẩm cần thông báo ngay cho các cơ quan chức năng tại địa phương 

để có biện pháp xử lý kịp thời. 
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 - Chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc giải 

quyết tình trạng quà, hàng rong không bảo đảm an toàn thực phẩm khu vực xung 

quanh trường học; tổ chức tốt việc chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an toàn thực 

phẩm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.  

 Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực 

hiện “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022 và báo cáo kết quả về 

Sở Giáo dục và Đào tạo qua email: cttt@hanoiedu.vn trước ngày 15/5/2022. 

 Thông tin trao đổi: Đồng chí Đinh Đức Chính, Chuyên viên Phòng Chính 

trị, tư tưởng-Khoa học công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, điện thoại 

0904010044./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VP UBND Thành phố; 

- Sở Y tế Hà Nội; 

- Đ/c Giám đốc Sở; 

- Đ/c PGĐ Trần Lưu Hoa; 

- Lưu: VT, CTTT.                                                                                
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Trần Lưu Hoa 
 

mailto:cttt@hanoiedu.vn

		Luuhoa@hanoiedu.vn
	2022-04-14T10:57:23+0700


		2022-04-14T14:08:35+0700


		2022-04-14T14:08:51+0700


		vanthu_sogddt@hanoi.gov.vn
	2022-04-14T14:31:22+0700




