UBND HUYỆN CHÂU THÀNH
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:30 /PGDĐT
V/v đảm bảo an toàn thực phẩm
dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và
mùa Lễ hội Xuân 2019.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc

Châu Thành, ngày16 tháng 01 năm 2019

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS trong huyện.
Thực hiện theo công văn số 48/SGDĐT-GDMN-GDTH ngày 05 tháng 1 năm
2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An v/v đảm bảo an toàn thực phẩm dịp
Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội xuân 2019. Nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh
thực phẩm ở các cơ sở giáo dục trong thời gian tới nhất là trong dịp Têt Nguyên đán
Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019, hạn chế tối đa ngộ độc và các dịch bệnh lan truyền
từ thực phẩm, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu câu các đơn vị khẩn trương triển khai
thực hiện các hoạt động sau:
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong
dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019.
- Tuyên truyền, phổ biến các kiến thức nhằm nâng cao nhận thức đến toàn thể
cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong các cơ sở giáo dục về cách lựa chọn sản
phẩm, tuyệt đối không sử dụng bánh, mứt, kẹo, nước giải khát, thịt, giò chả, lạp
xưởng....bày bán ở những nơi không đảm bảo vệ sinh, các sản phẩm ôi thiu, hỏng
mốc, hết hạn sử dụng và không rõ nguồn gốc. Vận động gia đình, người thân thực
hiện tốt công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, lựa chọn và sử dụng thực phẩm an toàn.
- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đảm bảo vệ sinh an toàn thực
phẩm bằng nhiều hình thức như treo khẩu hiệu (nội dung đính kèm), nói chuyện
chuyên đề, sinh hoạt dưới cờ, hướng dẫn việc chọn lựa và sử dụng thực phẩm đảm
bảo an toàn.
2. Quản lý và thực hiện tốt việc tổ chức ăn hàng ngày trong các cơ sở có học
sinh bán trú, tổ chức các hoạt động Lễ hội mừng xuân trong các cơ sở giáo dục, đảm
bảo từ khâu ký cam kết chấp hành đầy đủ các quy định về đảm bảo an toàn thực
phẩm, hợp đồng mua thực phẩm an toàn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và
học sinh của đơn vị.
3. Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở giáo dục có tổ
chức bếp ăn tập thể và căng tin cho học sinh.
Nhận được văn bản này, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các
đơn vị triển khai và nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, CMMN.

Lê Tấn Hiền

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM
TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2019
(Kèm công văn số30 /PGDĐT ngày 16 tháng 01 năm 2019)
1. Vì sức khỏe và phát triển bền vững, hãy sản xuất ra những sản phẩm, thực
phẩm chất lượng, an toàn.
2. Để bảo vệ sức khoẻ của bạn hãy lựa chọn, chế biến và tiêu dùng thực phẩm
an toàn
3. Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các tổ chức, cơ quan hãy nêu
cao vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn
thực phẩm.
4. 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.
5. Mỗi người tiêu dùng hãy là một giám sát viên, đấu tranh với các hành vi vi
phạm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.
6. Bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm mùa lễ hội là trách nhiệm của chính
quyền các cấp.
7. Hiểu và thực hiện đúng Luật An toàn thực phẩm là trách nhiệm và lợi ích
của doanh nghiệp và cộng đồng.
8. Không lạm dụng rượu, bia để Tết Kỷ Hợi trọn niềm vui.
9. Không uống rượu khi: không biết đó là rượu gì, rượu không có nguồn gốc,
rượu không công bố tiêu chuẩn chất lượng.
10. Tuyệt đối không được ăn nấm lạ, nấm hoang dại, nấm non chưa xòe mũ và
nấm đã bị dập nát, ôi thiu./.

