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V/v bảo đảm ATTP trong dịp Tết Nguyên đán
và Lễ hội mùa xuân năm 2022

TP. Bắc Giang, ngày 10 tháng 01 năm 2022

Kính gửi: Các trường MN, TH, THCS trên địa bàn thành phố.
Thực hiện Công văn số 24/SGDĐT-GDMN ngày 07/01/2022 của Sở
GD&ĐT về việc triển khai công tác bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán Nhâm Dần
và mùa Lễ hội Xuân 2022; Kế hoạch số 01/KH-BCĐLN ngày 06/01/2022 của Ban
Chỉ đạo liên ngành về ATTP thành phố về việc triển khai công tác ATTP trong dịp
Tết Nguyên Nhâm Dần và Lễ hội Xuân 2022;
Phòng GD&ĐT đề nghị các trường mầm non, tiểu học, THCS triển khai thực
hiện triển khai công tác bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội
Xuân 2022 (thời gian từ ngày 01/01/2022 đến 10/3/2022), cụ thể như sau:
1. Nội dung triển khai
- Tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp luật và các văn bản liên quan đến
công tác ATTP (Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 về việc tiếp tục tăng cường
trách nhiệm QLNN về ATTP trong tình hình mới; Luật số 67/2020/QH14 ngày
13/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành, có hiệu lực
thi hành từ ngày 01/01/2022). Phổ biến Kế hoạch số 6965/KH-BCĐLN ngày
31/12/2021 của Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh về triển khai công
tác bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022; Kế
hoạch số 01/KH-BCĐLN ngày 06/01/2022 của Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP
thành phố về việc triển khai công tác ATTP trong dịp Tết Nguyên Nhâm Dần và Lễ
hội Xuân 2022 tới toàn thể CBQL, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường.
- Tổ chức tuyên truyền nội dung các thông điệp, khẩu hiệu dưới dạng trực
tiếp hoặc trực tuyến đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19;
đưa tin các hoạt động, khẩu hiệu tuyên truyền về kiến thức, pháp luật bảo đảm
ATTP trong dịp tết của cơ quan, đơn vị, trường học trên các phương tiện thông tin
đại chúng.
- Tuyên truyền, khuyến cáo học sinh, phụ huynh học sinh không mua thực
phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh mất vệ sinh không đảm bảo an toàn;
không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu ôi thiu, mốc, hỏng; không nên mua, tích trữ quá
nhiều thực phẩm, thức ăn trong ngày Tết để tránh sử dụng sản phẩm không tươi,
mất dinh dưỡng hoặc mốc hỏng. Học sinh tuyệt đối không ăn quà vặt được bày
bán ở vỉa hè, ngoài 2 cổng trường. Các nhà trường chủ động triển khai các biện
pháp phòng, chống ngộ độc thực phẩm và dịch bệnh lây truyền qua đường ăn
uống; duy trì có hiệu quả hoạt động của công tác phòng chống dịch bệnh; chuẩn bị
các phương án để chủ động khắc phục dịch bệnh có thể xảy ra trong nhà trường.
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- Tuyên truyền phòng ngừa ngộ độc rượu: Không uống cồn công nghiệp vì có
thể gây mù mắt và tử vong; không lạm dụng rượu, bia trong ngày Tết, Lễ hội; phổ
biến giáo dục trẻ em dưới 18 tuổi không được uống rượu, bia. Các trường học
không quảng cáo và kinh doanh trong nhà trường các đồ uống có cồn, nước ngọt
có ga và các thực phẩm không có lợi cho sức khỏe học sinh.
- Tuyên truyền phòng ngừa ngộ độc nấm: Tuyệt đối không được ăn nấm lạ,
nấm hoang dại kể cả nấm mầu trắng...; không ăn thử nấm, không hái nấm non
chưa xòe mũ, không ăn nấm đã bị dập nát, hư hỏng...
- Đối với các cơ sở giáo dục có căng tin, bếp ăn tập thể, tổ chức bán trú cho
học sinh thực hiện bảo đảm ATTP theo quy định của pháp luật và Công văn số
1594/SGDĐT-GDMN ngày 03/12/2021 về tăng cường công tác bảo đảm ATTP
trong các cơ sở giáo dục, Công văn số 1449/SGDĐT-GDMN ngày 18/11/2020 về
nâng cao chất lượng tổ chức và quản lý công tác bán trú trong các cơ sở giáo dục
mầm non.
- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc ngăn chặn các
hoạt động buôn bán, tiếp thị sản phẩm có hại với sức khỏe tại căng tin, nhà ăn tập
thể, ký túc xá và khu vực thuộc khuôn viên nhà trường; phối hợp với ngành chức
năng thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, bếp
ăn tập thể, nhà hàng về thực hiện các quy định bảo đảm ATTP.
2. Khẩu hiệu tuyên truyền (đính kèm Kế hoạch số 01/KH-BCĐLN ngày
06/01/2022).
3. Công tác báo cáo:
- Báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán Nhâm
Dần trong ngày 07/02/2022.
- Báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo đảm ATTP mùa Lễ hội Xuân Nhâm
Dần trước ngày 03/3/2022.
Các
trường
gửi
báo
cáo
về
Phòng
GD&ĐT
(email:
quangnv_tpbg@bacgiang.gov.vn; đ/c Nguyễn Văn Quang – Chuyên viên).
Nơi nhận:
- Như trên (để t/h);
- LĐ, CV phòng GD&ĐT;
- Lưu VT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Văn Phái

