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KẾ HOẠCH 
Tuyên truyền tháng hành động an toàn vệ sinh thực phẩm 2022 

 

 Thực hiện Công văn số 865/SGDĐT- GDTrH&CN-TX  ngày 15 tháng 4 năm 2022 

về việc triển khai “ Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022. 

 Ban chỉ đạo vệ sinh ATTP trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo xây dựng Kế 

hoạch tuyên truyền tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022  với những nội dung 

sau: 

 I. Chủ đề tháng hành động vệ sinh ATTP năm 2022 

 - “ Nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và 

quảng cáo thực phẩm” sử dụng thực phẩm an toàn là nhu cầu thiết yếu cho mọi người. 

 - Tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh, chế biến 

thực phẩm trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Ban chỉ đạo VSATTP trường triển 

khai tuyên truyền tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022 

 II. Mục tiêu 

 - Đảm bảo VSATTP trong trường học, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm và các 

bệnh truyền nhiễm qua đường thực phẩm 

 - Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm túc các quy định về 

VSATTP, tham gia tuyên truyền VSATTP. 

 - Tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin chính xác, kịp thời về các vấn đề liên 

quan đến ATTP. 

 - Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện các công văn về VSATTP trong 

trường học.  

 III. Nội dung: 

 - Giáo dục cho học sinh có thói quen vệ sinh trong ăn uống và sinh hoạt thông qua 

các hoạt động trong nhà trường. 

 - Đảm bảo thực hiện các quy định về VSATTP trong chế biến thức ăn. 

 - Căn tin trường cung cấp thức ăn cho học sinh phải đảm bảo nguồn gốc thực phẩm. 

 - Y tế thường xuyên triển khai phòng, chống các dịch bệnh trong trường học. 

 - Đảm bảo vệ sinh môi trường, công trình vệ sinh rác, nước thải chế biến thực phẩm 

theo quy trình một chiều để phòng chống ngộ độc thức ăn. 

 - Tuyên truyền, triển khai “tháng hành động vì chất lượng VSATTP” 

  



IV. Biện pháp: 

 - Xây dựng chuyên mục đưa lên bản tin thường xuyên, tuyên truyền tháng VSATTP 

qua các hình thức: treo băng rôn, khẩu hiệu, dán pano, áp phích… 

 - Tuyên truyền giáo dục vệ sinh an toàn thực phẩm trong cán bộ, giáo viên, nhân 

viên và học sinh thông qua các buổi hội họp, sinh hoạt lớp, hoạt động ngoài giờ…. 

 - Thực hiện các quy định về VSATTP, giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống 

dịch bệnh. 

 - Thường xuyên kiểm tra vệ sinh môi trường, vệ sinh các phòng học, vệ sinh các 

phòng ở nội trú Ký túc xá…. 

 - Thường xuyên kiểm tra hàng hóa, thực phẩm bán ở căn tin nguồn gốc, nơi sản 

xuất… 

 - Y tế hằng ngày kiểm tra lưu mẫu thức ăn trong 24 giờ. 

 - Giáo dục cho học sinh tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh lớp 

học, nơi ở, rèn thói quen vệ sinh cá nhân và ăn uống đảm bảo hợp vệ sinh. 

 Trên đây là kế hoạch triển khai công tác vệ sinh an toàn thực phẩm của trường 

THPT chuyên Trần Hưng Đạo năm 2022. 
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