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     Kính gửi:  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm GDNN&GDTX cấp huyện; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở. 

 
 

Thực hiện Công văn số 1499/BGDĐT-GDTC ngày 29/4/2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực 

phẩm” năm 2020, Sở GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị như sau: 

- Tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, giáo viên và học sinh các nội dung liên 

quan đến Chủ đề của “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” - tháng 5 năm 2020 

là: “Nghiêm chỉnh chấp hành chính sách Pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và 

quảng cáo thực phẩm”.  

- Triển khai thực hiện hiệu quả tại đơn vị các nội dung theo Công văn số 

1499/BGDĐT-GDTC ngày 29/4/2020 của Bộ GD&ĐT (Phòng GD&ĐT hướng 

dẫn các trường MN, TH, THCS trực thuộc); đặc biệt quan tâm thực hiện nghiêm 

các quy định, hướng dẫn về an toàn, vệ sinh thực phẩm trong tình hình dịch bệnh 

Covid-19 đang diễn biến phức tạp. 

(Sở gửi các tài liệu đính kèm). 

Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc; 

- Các phòng: GDPT, GDTX; 

- Lưu: VT, CTTT.  
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KHẨU HIỆU 

 ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM THÁNG HÀNH ĐỘNG NĂM 2020 

(Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế - VFA) 

1. “Nghiêm chỉnh chấp hành chính sách Pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo 

thực phẩm” 

2. Nhiệt liệt hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2020. 

3. Bảo đảm an toàn thực phẩm là xây dựng, củng cố niềm tin, uy tín sản phẩm Việt Nam.  

4. Chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng quyết tâm ngăn chặn thực phẩm không an 

toàn, thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng 

5. Hiểu đúng, dùng đúng thực phẩm bảo vệ sức khỏe; không mua sản phẩm tại các địa chỉ đã 

được cơ quan chức năng cảnh báo vi phạm quảng cáo. 

6. Không được quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe gây hiểu nhầm là thuốc ; 

7. Vì sức khỏe người tiêu dùng, tuyệt đối không sử dụng hóa chất, kháng sinh ngoài danh 

mục, chất cấm trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. 

8. Tuyệt đối không sử dụng phẩm màu độc hại, các chất phụ gia, hóa chất ngoài danh mục 

cho phép trong sản xuất, chế biến thực phẩm. 

9. Lựa chọn thực phẩm rõ nguồn gốc xuất xứ cho bữa ăn an toàn. 

10. Để đảm bảo an toàn thực phẩm hãy ăn chín, uống chín, rửa tay thường xuyên bằng xà 

phòng. 

11. Bảo vệ quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn. 
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