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V/v Triển khai Kế hoạch “Tháng hành
động vì an toàn thực phẩm” năm 2022

K nh g i: Các đơn vị trường học trực thuộc Phòng.
Thực hiện Kế hoạch số 877/SGDĐT-GDTrHCTTX ngày 15/4/2022 của Sở
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai về việc triển khai Kế hoạch “Tháng hành động
vì an toàn thực phẩm” (ATTP) năm 2022;
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu:
1. Chủ đề
“Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và
tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới”
2. Mục đích, yêu cầu
Tuyên truyền, phổ biến, tăng cường nhận thức, làm rõ trách nhiệm của người
sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của pháp luật. Tuyên truyền, phổ
biến triển khai kế hoạch thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông
sản trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19; kết nối cung ứng tiêu thụ
nông sản trong điều kiện phòng dịch Covid-19 phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm và
các bệnh truyền qua thực phẩm trong tình hình bình thường mới.
- Tăng cường công tác giáo dục, truyền thông, thông tin ch nh xác, kịp thời,
toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến ATTP. Đề cao vai
trò, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân trong việc thực thi pháp luật về
ATTP.
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, người lao động trong
việc tuân thủ pháp luật về ATTP và giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm
không an toàn, thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng.
3. Thời gian
Từ ngày 15/4/2022 đến ngày 15/5/2022.
4. Nội dung
- Tuyên truyền để người tiêu dùng hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình
trong an toàn thực phẩm. Đặc biệt là quyền khiếu nại, trách nhiệm khai báo, tố
giác các hành vi vi phạm ATTP của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất,
kinh doanh thực phẩm.
- Hướng dẫn cách chọn mua, chế biến, bảo quản và tiêu dùng thực phẩm an
toàn. Hướng dẫn đọc nhãn mác sản phẩm thực phẩm.
- Tuyên truyền để người tiêu dùng có thói quen từ chối các cơ sở sản xuất,
kinh doanh thực phẩm không đảm bảo ATTP; không tiêu thụ những thực phẩm
không rõ nguồn gốc, thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, không an toàn
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hoặc có dấu hiệu ôi thiu, mốc, hỏng; khai báo khi bị ngộ độc thực phẩm và các
bệnh truyền qua thực phẩm.
- Tuyên truyền phổ biến các mô hình sản xuất, các vùng chuyên canh sản
xuất, kinh doanh các sản phẩm, chuỗi thực phẩm của địa phương nhằm quảng bá,
kh ch lệ sản xuất các sản phẩm, thực phẩm an toàn, mang đậm nét truyền thống,
đặc sản địa phương gắn với xây dựng bản đồ sản xuất nông sản thực phẩm an toàn
và đăng ký địa chỉ dẫn địa lý sản phẩm.
5. Tổ chức thực hiện
Các cơ sở giáo dục: Chỉ đạo, triển khai các biện pháp, chiến dịch truyền
thông bảo đảm ATTP. Hoàn thiện hồ sơ để chuẩn bị kiểm tra trong tháng hành
động ATTP năm 2022, cụ thể:
- Kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong việc bảo đảm ATTP
tại các cơ sở giáo dục;
- Kiểm tra việc tổ chức, xây dựng kế hoạch và triển khai “Tháng hành động
vì an toàn thực phẩm” năm 2022;
- Kiểm tra công tác chỉ đạo, việc triển khai các biện pháp bảo đảm ATTP tại
cơ sở giáo dục;
- Kiểm tra công tác tuyên truyền và việc triển khai công tác kiểm tra về
ATTP ở các đơn vị.
Yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai, thực hiện./.
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