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Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc.

Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận Công văn số 124/SYT-ATTP ngày 
10/01/2023 của Sở Y tế tỉnh Long An về việc thông tin báo nêu về ngộ độc do 
sử dụng thực phầm có chứa ma túy. (Đính kèm nội dung Công văn)

Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai đến các trường nắm biết, đồng thời 
yêu cầu Hiệu trưởng các trường như sau:

- Tổ chức tuyên truyền nội dung công văn đến đội ngũ CBQL, GV, NV và 
học sinh nắm biết phòng tránh các trường hợp ngộ độc do sử dụng thực phẩm có 
chứa ma túy.

- Tiến hành kiểm tra, rà soát các điều kiện về an toàn thực phẩm trong nhà 
trường (nếu có tổ chức).

- Đề xuất UBND các xã, thị trấn chỉ đạo y tế địa phương trong công tác 
kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các nhóm, lớp 
ngoài công lập; các hàng quán trước cổng trường, trên đường vào trường nhằm 
đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh.

- Hiệu trưởng các trường Mầm non – Mẫu giáo triển khai nội dung công 
văn đến chủ các nhóm lớp ngoài công lập thuộc địa bàn quản lý.

- Kịp thời báo cáo về Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo khi có xảy ra 
các trường hợp ngộ độc như đã nêu.

Theo nội dung trên, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu Hiệu trưởng các 
trường nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:   
- UBND huyện; (b/c)
- UBND các xã, thị trấn; (biết, phối hợp)
- TTYT huyện; (biết)
- Như trên;
- TP, PTP;               
- Lưu: VT, TH;
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