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Thực hiện Công văn số 1499/BGDĐT-GDTC ngày 29/4/2020 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo 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 
cán bộ, giảng viên, nhân viên (CBGVNV) và học sinh, sinh viên (HSSV), Nhà 
trường đề nghị các phòng, khoa, trung tâm triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Phối hợp triển khai thực hiện "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" 
năm 2020 từ ngày 15/4 đến 15/5 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 HSSV, 

CBGVNV, nhân viên chế biến thực phẩm tại căng tin trong Nhà trường 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 căng tin nhà trường; 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 cho Nhà trường. Khi phát hiện những hành vi vi phạm về 
an toàn thực phẩm cần thông báo ngay về Nhà trường (qua phòng Hành chính - 
Quản trị) để xử lý tại chỗ và báo cáo cơ quan chức năng 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 
đơn vị. 

5. Phân công thực hiện 

Admin
Rectangle

Admin
Typewriter
5



- Các đơn vị: Triển khai các nội dung trên tới cán bộ, viên chức, lao động 

và HSSV thuộc đơn vị. 
- Phòng Tổ chức - Thanh tra - Pháp chế: Chủ trì, phối hợp với phòng Công 

tác HSSV, phòng HCQT, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và giao lưu văn hóa Việt-
Nhật, trường THSP tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo 
đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại căng tin và Trường THSP theo quy định. 

- Công ty CPXNK Trường Minh bảo đảm chất lượng thực phẩm, thực 
hiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định. 

- Phòng Hành chính - Quản trị: Tổng hợp, tham mưu báo cáo kết quả về 
Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/5/2020. 

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Ban Giám hiệu; 

- C.ty XNK Trường Minh; 
- Lưu: VT, HCQT. 
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