UBND THÀNH PHỐ BẮC GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 67 /GDĐT
V/v thực hiện công tác bảo đảm
an toàn thực phẩm năm 2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Bắc Giang ngày 28 tháng 01 năm 2022

Kính gửi: Hiệu trưởng trường mầm non, TH, THCS thành phố Bắc Giang
Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-SGDĐT ngày 25/01/2022 của Sở GD&ĐT
Bắc Giang về Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2022, phòng
GD&ĐT yêu cầu các trường thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:
1. Tuyên truyền phổ biến nội dung Kế hoạch số 344/KH-BCĐLN ngày
24/01/2022 của Ban chỉ đạo liên ngành tỉnh về việc triển khai công tác quản lý nhà
nước về an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Giang và các văn bản quy phạm pháp luật, của
Đảng và Nhà nước về bảo đảm ATTP: Luật ATTP năm 2010, Nghị quyết số 46NQ/TW ngày 23/02/2005 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ sức khỏe Nhân dân
trong tình hình mới; Chỉ thị 08-CT/TW ngày 12/10/2011 của Ban Bí thư về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới;
Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy
mạnh công tác bảo đảm ATTP và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình
mới; Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách
nhiệm quản lý Nhà nước về ATTP; các văn bản quy định về điều kiện bảo đảm
ATTP đối với cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.
2. Thông tin, tuyên truyền kiến thức về ATTP và phòng ngừa sự cố ATTP:
Kiến thức lựa chọn, bảo quản, chế biến thực phẩm an toàn; khuyến cáo cán bộ, giáo
viên, học sinh sinh viên chỉ mua và sử dụng những sản phẩm thực phẩm có nguồn
gốc, xuất xứ, bảo đảm ATTP; nhận thức rõ tác hại của việc sử dụng thực phẩm
không bảo đảm ATTP tới sức khỏe con người; quyền lợi và nghĩa vụ của người
tiêu dùng; biện pháp phòng, chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây truyền qua
thực phẩm ở người. Chấp hành đúng quy định của pháp luật về ATTP và gắn với
công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
3. Triển khai việc tích hợp nội dung giáo dục bảo đảm ATTP, phòng chống
dịch bệnh vào các môn học chính khóa, ngoại khóa phù hợp nhằm thay đổi hành
vi, nhận thức về ATTP cho cán bộ, giáo viên, học sinh và sinh viên.
4. Các trường học có tổ chức bếp ăn bán trú phối hợp triển khai nhân rộng
mô hình bếp ăn tập thể bảo đảm ATTP; thực hiện cam kết bảo đảm ATTP với cơ
quan y tế địa phương theo quy định; chấp hành đầy đủ điều kiện ATTP trong quá
trình chế biến thực phẩm phục vụ cho giáo viên, học sinh. Kiên quyết không để cơ
sở kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống không đủ điều kiện ATTP hoạt động
kinh doanh trong các trường học; xây dựng phương án, kịp thời xử lý, khắc phục
khi có sự cố về ATTP xảy ra.
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5. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định. Báo cáo kịp
thời về Phòng GD&ĐT và các cơ sở y tế trên địa bàn khi có sự cố về an toàn thực
phẩm xảy ra tại đơn vị.
Thời gian báo cáo định kỳ quy định như sau:
+ Báo cáo 6 tháng: trước ngày 05/7/2022.
+ Báo cáo năm 2022: trước ngày 05/01/2023.
Phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung trên
và báo cáo theo quy định qua địa chỉ Email: ntmai.bg@bacgiang.edu.vn./.
Nơi nhận:
- Như trên (để t/h);
- LĐ, CV phòng GD&ĐT (để c/đ);
- Lưu: VT.
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