
      

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /SGDĐT-GDTXCTTT 

V/v tăng cường công tác bảo đảm 

an toàn thực phẩm Tết Nguyên 

đán Tân Sửu và mùa Lễ hội  

Xuân 2021 

     Đắk Nông, ngày  

 

            Kính gửi:   

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

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện. 
 

Căn cứ Kế hoạch số 764/KH-BCĐ ngày 31/12/2020 của Ban chỉ đạo Liên 

ngành An toàn thực phẩm tỉnh Đắk Nông về việc triển khai công tác bảo đảm an 

toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021.  

Để bảo đảm cho công tác an toàn thực phẩm (ATTP) Tết Nguyên đán Tân 

Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021 được thực hiện hiệu quả, Sở Giáo dục và Đào tạo 

yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; các đơn vị trực thuộc; 

Trung tâm GDNN-GDTX các huyện thực hiện các nội dung sau: 

- Phổ biến, quán triệt Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm ATTP Tết 

Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021 (Kế hoạch số 764/KH-BCĐ đính kèm) 

đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và học sinh của các cơ sở giáo dục. 

- Huy động nguồn lực và hình thức truyền thông thích hợp như: lồng ghép 

trong tiết chào cờ đầu tuần, ngoại khóa, đăng tải trên wesite, facebook, zalo... để phổ 

biến các quy định về ATTP, kiến thức về ATTP; phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, 

kịp thời cảnh báo nguy cơ mất ATTP trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, 

cũng như mùa Lễ hội xuân 2021.  

Nhận được Công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện 

nghiêm túc; báo cáo kết quả thực hiện chậm nhất đến ngày 20/01/2021 và báo cáo 

kịp thời những trường hợp ngộ độc thực phẩm về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua 

Phòng Giáo dục Thường xuyên - Chính trị, tư tưởng; địa chỉ email: 

phongcttt.sodaknong@moet.edu.vn; ĐT: 0974 269 357)./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban chỉ đạo ATTP;  

(Email: ccatvstp.syt@daknong.gov.vn) 

- Giám đốc (báo cáo); 

- Các phòng: VP, GDTH-GDMN, GDTrH-QLCL  

(để p/hợp); 

- Lưu: VT, GDTX-CTTT (T). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Sĩ Thành 

 

mailto:phongcttt.sodaknong@moet.edu.vn

		KienDN
	2021-01-04T14:20:42+0700
	Sign


		KienDN
	2021-01-04T14:18:20+0700
	Sign


		Văn thư
	2021-01-04T14:29:31+0700
	Test


		Văn thư
	2021-01-04T14:29:32+0700
	Test


		Văn thư
	2021-01-04T14:29:40+0700
	Test




