UBND TP CẦN THƠ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1926/SGDĐT-CTTT

Cần Thơ, ngày 26 tháng 7 năm 2019

V/v cử đại biểu tham dự Hội nghị
tập huấn triển khai Chương trình
Sữa học đường năm 2019

Kính gửi:

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thốt Nốt,
huyện Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh.

Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2018 của
Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện Chương trình Sữa học đường cải
thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu
học giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn thành phố Cần Thơ;
Căn cứ Kế hoạch số 1182/KH-SGDĐT ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Sở
Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Chương trình Sữa học đường
cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và
tiểu học đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Cần Thơ,
Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Chương trình
Sữa học đường năm 2019, cụ thể như sau:
1. Nội dung
- Triển khai Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2018 của
Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện Chương trình Sữa học đường cải
thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu
học giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn thành phố Cần Thơ;
- Tập huấn kiến thức về công tác quản lý, về kỹ thuật và kỹ năng cảm quan
nhận biết sản phẩm sữa đạt yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm, quy trình tiếp
nhận và cách bảo quản, cho trẻ uống sữa tại trường; giám sát, đánh giá tình trạng
dinh dưỡng, sức khoẻ cho trẻ.
2. Thời gian, địa điểm, số lượng, thành phần
2.1. Quận Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh
- Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 7 năm 2019 (01 buổi)
- Địa điểm: Hội trường số 02, Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Số lượng: 174 đại biểu.
- Thành phần tham dự:
+ Phòng giáo dục và đào tạo: 01 đại diện lãnh đạo, 01 chuyên viên phụ trách;

+ Đối với các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn: mỗi trường 01 đại
diện lãnh đạo, 01 nhân viên y tế trường học hoặc 01 giáo viên (nếu trường
không có nhân viên y tế).
2.2. Huyện Thới Lai, Cờ Đỏ
- Thời gian: 13 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 7 năm 2019 (01 buổi)
- Địa điểm: Hội trường số 02, Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Số lượng: 156 đại biểu.
- Thành phần tham dự:
+ Phòng giáo dục và đào tạo: 01 đại diện lãnh đạo, 01 chuyên viên phụ trách;
+ Đối với các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn: mỗi trường 01 đại
diện lãnh đạo, 01 nhân viên y tế trường học hoặc 01 giáo viên (nếu trường
không có nhân viên y tế).
3. Kinh phí
- Sở Giáo dục và Đào tạo chi trả kinh phí lớp tập huấn, bồi dưỡng báo cáo
viên và các khoản chi phí khác liên quan tới lớp tập huấn.
- Các đơn vị có đại biểu tham gia lớp tập huấn chi trả công tác phí theo
quy định tài chính hiện hành.
4. Tổ chức thực hiện
- Phòng Chính trị, tư tưởng chuẩn bị các điều kiện tổ chức lớp tập huấn;
liên hệ Sở Y tế hỗ trợ báo cáo các nội dung.
- Phòng Kế hoạch - Tài chính hướng dẫn thanh quyết toán theo quy định.
- Các phòng giáo dục và đào tạo biểu tham gia lớp tập huấn đúng thành
phần, số lượng và tổng hợp gửi danh sách tham gia lớp tập huấn gửi về Sở Giáo
dục và Đào tạo (phòng Chính trị, tư tưởng) qua hộp thư điện tử:
phongcttt.socantho@moet.edu.vn trước ngày 30 tháng 7 năm 2019./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các phòng: GDMN, GDTH, KHTC;
- Lưu VT, CTTT.
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