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Kính gửi: Hiệu trưởng trường MN, TH, THCS thành phố Bắc Giang
Thực hiện Công văn số 1631/SGDĐT-CTTT ngày 29/12/2020 của Sở
GD&ĐT Bắc Giang về việc triển khai công tác bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán
Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021; Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 30/12/2020
của UBND thành phố về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng
chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội
Xuân 2021; Công văn số 3702/UBND-YT ngày 30/12/2020 của UBND thành phố
về việc tăng cường phòng, chống dịch, bệnh Covid-19;
Phòng GD&ĐT đề nghị các trường mầm non, tiểu học, THCS triển khai thực
hiện triển khai công tác bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội
Xuân 2021 (thời gian từ ngày 01/01/2021 đến 20/3/2021), bảo đảm trật tự, an toàn
giao thông đồng thời tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19,
cụ thể như sau:
1. Nội dung triển khai
- Phổ biến Kế hoạch của tỉnh về triển khai công tác bảo đảm ATTP Tết
Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021; tuyên truyền, phổ biến các văn
bản pháp luật và các văn bản liên quan đến công tác ATTP, an toàn giao thông; đưa
tin các hoạt động, khẩu hiệu tuyên truyền về kiến thức, pháp luật bảo đảm ATTP
trong dịp tết gắn với thông tin tuyên truyền tăng cường các biện pháp phòng, chống
dịch Covid-19 trên các phương tiện truyền thông (loa phát thanh phường, xã,
website của nhà trường) và bằng hình ảnh trực quan (băng rôn, áp phích, tờ rơi…).
- Phổ biến cho phụ huynh, học sinh tự giác chấp hành quy định pháp luật về
an toàn giao thông; phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức các biện pháp bảo
đảm TTATGT, giảm ùn tắc giao thông khu vực cổng trường học; lồng ghép phổ
biến “Văn hóa giao thông” trong giảng dạy cho học sinh tiểu học và trung học cơ
sở trong các buổi sinh hoạt ngoại khóa. Có biện pháp xử lý đối với các học sinh vi
phạm pháp luật về giao thông; tiếp tục thực hiện hiệu quả mô hình “Cổng trường
an toàn giao thông”.
- Chủ động triển khai, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và
sự cố về ATTP; tuyên truyền, khuyến cáo học sinh, phụ huynh học sinh không mua
thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh mất vệ sinh không đảm bảo an toàn;
không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu bị hỏng; không nên mua, tích trữ quá nhiều thực
phẩm, thức ăn trong ngày Tết, tránh sử dụng sản phẩm để lâu. Học sinh tuyệt đối

2
không ăn quà vặt được bày bán ở vỉa hè, ngoài cổng trường. Các nhà trường chủ
động triển khai các biện pháp phòng, chống ngộ độc thực phẩm và dịch bệnh lây
truyền qua đường ăn uống; chuẩn bị các phương án để chủ động khắc phục dịch
bệnh có thể xảy ra trong nhà trường.
- Đối với các trường có bếp ăn tập thể, tổ chức bán trú cho học sinh thực hiện
bảo đảm ATTP theo quy định của pháp luật và Công văn số 1381/SGDĐT-CTTT
ngày 05/12/2019 của Sở GD&ĐT về hướng dẫn thực hiện công tác bảo đảm vệ
sinh ATTP trong các cơ sở giáo dục, Công văn số 1449/SGDĐT-GDMN ngày
18/11/2020 về nâng cao chất lượng tổ chức và quản lý công tác bán trú trong các
cơ sở giáo dục mầm non.
2. Khẩu hiệu tuyên truyền (đính kèm Kế hoạch số 5671)
3. Công tác báo cáo
- Báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán Canh
tý và công tác phòng, chống dịch bệnh trước ngày 17/02/2021.
- Báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo đảm ATTP mùa Lễ hội Xuân 2020
trước ngày 05/3/2021.
Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường nghiêm túc thực hiện, báo cáo kết quả
về Phòng GD&ĐT qua Email: ntmai.bg@bacgiang.edu.vn) theo quy định./.
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