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Độc lập  Tự do  Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 11 tháng 01 năm 2018

V/v bảo đảm an toàn thực phẩm
trong dịp tết Nguyên đán 2018

Kính gửi:
- Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông;
-Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện Công văn số 86/BCĐLNVSATTP, ngày 08/01/2018 của Ban Chỉ
đạo liên ngành Vệ sinh an toàn thực phẩm về việc “Triển khai công tác bảo đảm an
toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân 2018”, Sở Giáo dục
và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai các công việc cụ thể như sau:
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đảm bảo an toàn vệ sinh thực
phẩm nhằm nâng cao kiến thức, ý thức trách nhiệm cho toàn thể cán bộ, viên chức,
phụ huynh học sinh và học sinh.
2. Phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo của tập thể, cá nhân trong
công tác tuyên truyền, phổ biến vệ sinh an toàn thực phẩm; Nâng cao nhận thức, ý
thức và thái độ khi chế biến, mua bán, sử dụng các nguồn thực phẩm nhằm không
để xảy ra ngộ độc thực phẩm.
2.1. Đối với người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm (lưu ý hoạt động
của căntin trong nhà trường):
- Tuyên truyền, phổ biến các quy định về điều kiện vệ sinh cơ sở, trang
thiết bị, dụng cụ trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm;
- Tuyên truyền chỉ sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, phụ
gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến được phép sử dụng, đúng liều lượng, đúng đối
tượng theo quy định trong sản xuất, chế biến thực phẩm;
- Tuyên truyền đảm bảo các điều kiện bảo quản, kinh doanh giò, chả, bánh
chưng, bánh tét, bánh, mứt cổ truyền để đảm bảo an toàn thực phẩm;
- Tuyên truyền phổ biến các quy định về sản xuất, kinh doanh rượu theo
Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu thay thế Nghị định số 94/2012;
- Tuyên truyền phổ biến các mô hình sản xuất, kinh doanh, các sản phẩm,
chuỗi thực phẩm an toàn, các sản phẩm truyền thống của địa phương nhằm quảng
bá, khích lệ sản xuất sản phẩm thực phẩm an toàn, mang đậm nét truyền thống, đặc
sản địa phương;
- Kịp thời công khai tên, địa chỉ các cơ sở, cá nhân vi phạm về an toàn thực
phẩm; thông tin danh sách, địa chỉ sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.
2.2. Đối với người tiêu dùng thực phẩm (chú ý đến học sinh):
- Hướng dẫn cách chọn mua thực phẩm an toàn;
- Hướng dẫn đọc nhãn mác sản phẩm thực phẩm;
- Hướng dẫn cách chế biến, bảo quản thực phẩm an toàn, cách bảo quản giò,

chả, canh măng, bánh chưng trong ngày tết;
- Tuyên truyền không mua thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh
mất vệ sinh không đảm bảo an toàn; Không mua sản phẩm thực phẩm không rõ
nguồn gốc, có dấu hiệu ôi thiu, mốc, hỏng;
- Không nên mua, tích trữ quá nhiều thực phẩm trong ngày tết để tránh sử
dụng sản phẩm không tươi, mất dinh dưỡng, hoặc mốc hỏng;
- Tuyên truyền phòng ngừa ngộ độc rượu trong dịp Tết: Không uống cồn
công nghiệp vì có thể gây mù mắt và tử vong; Không lạm dụng rượu, bia trong
ngày Tết; Không uống rượu ngâm với lá, rễ cây, phủ tạng động vật không rõ độc
tính hay rượu ngâm theo kinh nghiệm cá nhân; Không uống rượu khi không biết
đó là rượu gì, rượu không có nguồn gốc, rượu không công bố tiêu chuẩn chất
lượng, không uống rượu khi đang đói, mệt hoặc đang uống thuốc điều trị; Trẻ em
dưới 18 tuổi không được uống rượu, bia.
- Khai báo khi bị ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.
- Tuyên truyền phòng ngừa ngộ độc nấm:Tuyệt đối không được ăn nấm lạ,
nấm hoang dại kể cả nấm mầu trắng...; Không ăn thử nấm, dứt khoát loại bỏ nấm
khi còn nghi ngờ; Không hái nấm non chưa xòe mũ vì chưa bộc lộ hết đặc điểm
cấu tạo khó nhận dạng nấm độc; Không ăn nấm đã bị dập nát, ôi thiu.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện./.
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