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Số:            /BGDĐT-GDTC 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày      tháng 4 năm 2020 

V/v Triển khai “Tháng hành động vì 

an toàn thực phẩm” năm 2020 

 

 

                           Kính gửi: 

 

 

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Các Đại học, Học viện; Trường Đại học, Trường 

Cao đẳng Sư phạm và Trường Trung cấp Sư phạm. 

Thực hiện Kế hoạch số 387/KH-BCĐTƯATTP ngày 10 tháng 3 năm 

2020 của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm về việc triển 

khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020; để tăng cường đảm 

bảo an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cho nhà giáo, cán bộ quản lý, học 

sinh, học viên và sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và 

Đào tạo, các Đại học, Học viện, Trường Đại học, Trường Cao đẳng Sư phạm và 

Trường Trung cấp Sư phạm (sau đây gọi chung là các cơ sở giáo dục) thực hiện 

các nội dung sau:   

1. 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 2020 từ ngày 15/4 

đến 15/5 trên phạm vi cả nước với chủ đề:  

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

doanh và quảng cáo thực phẩm”. 

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

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

tập thể, căng tin trong nhà trường và cha mẹ học sinh về an toàn 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, dùng đúng thực phẩm bảo vệ sức khỏe; điều 

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

chuyển thực phẩm; vệ sinh cá nhân trong việc phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm 

và các bệnh truyền qua thực phẩm. 

 3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về  

bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn, căng tin của các cơ sở giáo 

dục trên địa bàn. Nghiêm cấm không để các cơ sở sản xuất, cung cấp thực phẩm 

không đảm bảo 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 cơ sở giáo dục, các trường học có bán trú. Khi phát hiện những hành 
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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. 

4. Quán triệt, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về An toàn thực 

phẩm. Tổ chức, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định pháp luật 

về an toàn thực phẩm và triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” tại 

cơ sở. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các các Sở Giáo dục và Đào tạo, các Đại 

học, Học viện, Trường Đại học, Trường Cao đẳng Sư phạm và Trường Trung 

cấp Sư phạm tổ chức triển khai thực hiện kịp thời và gửi báo cáo kết quả về Bộ 

trước ngày 20/5/2020 theo địa chỉ: Vụ Giáo dục Thể chất, Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Điện thoại/Fax: 024. 38695144, 

số máy lẻ 638; E-mail: ntthang.hssv@moet.gov.vn. 

   

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- BCĐLNTƯVSATTP (để b/c);  

- Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế (để p/h); 

- Lưu: VT, Vụ GDTC. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

  

 

 

 

Nguyễn Hữu Độ 
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