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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Hướng dẫn công tác tổ chức bữa ăn học đường kết hợp                  

tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh trong các cơ sở                                            

giáo dục mầm non và tiểu học 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan 

ngang Bộ; 

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của              

Bộ Giáo dục và Đào tạo;    

Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-TTg ngày 08 tháng 01 năm 2019 của               

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng 

cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên để nâng cao sức 

khỏe, dự phòng bệnh ung tư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn 

mạn tính và hen phế quản giai đoạn 2018 - 2025"; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Hướng dẫn công tác tổ chức bữa ăn học đường kết hợp 

tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục 

mầm non và tiểu học (có tài liệu kèm theo). 

Điều 2. Hướng dẫn công tác tổ chức bữa ăn học đường kết hợp tăng cường 

hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu 

học được sử dụng làm tài liệu hướng dẫn triển khai, tập huấn cho cán bộ quản lý 

giáo dục, giáo viên, nhân viên y tế trường học và nhân viên phụ trách bữa ăn học 

đường trong các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học. 

Hướng dẫn được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. Các Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục 

tiểu học được khai thác, sử dụng làm tài liệu để triển khai, tập huấn công tác tổ 

chức bữa ăn học đường kết hợp với tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, 

học sinh. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất, Thủ trưởng các đơn vị 

có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào 

tạo, Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

 

Nơi nhận 

- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để b/cáo); 

- Các Thứ trưởng (để p/h); 

- Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT; 

- Lưu: VT, Vụ GDTC. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

   

 

 
Ngô Thị Minh 
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