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      Hà Nội, ngày     tháng 5 năm 2020 
 

    Kính gửi:  

           - Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã; 

                         - Các trường mầm non, tiểu học trực thuộc Sở.  

         

 Thực Quyết định số 4019/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 phê duyệt Đề án 

thực hiện Chương trình SHĐ cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao 

tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội, 

giai đoạn 2018 - 2020; Quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của 

UBND Thành phố về Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4, khoản 5 và 

khoản 7 Điều 1 Quyết định số 3951/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của UBND 

Thành phố về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm 

non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2019 – 2020 trên 

địa bàn thành phố Hà Nội; 

   Trong thời gian qua, Chương trình SHĐ được triển khai trên thành phố Hà 

Nội đã tạo được hiệu ứng xã hội rất tích cực nhận được sự đồng tình ủng hộ của 

các nhà trường, cha mẹ học sinh.  

 Tuy nhiên, do dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp nên học sinh các trường 

mầm non, tiểu học trên địa bàn Thành phố đã nghỉ học từ ngày 03/02/2020 đến 

ngày 10/5/2020 đã ảnh hưởng đến kế hoạch học tập, sinh hoạt của học sinh trong 

các nhà trường năm học 2019 – 2020 và gián đoạn thực hiện Chương trình Sữa 

học đường. 

 Sở GDĐT đề nghị phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã, các trường mầm 

non, tiểu học trực thuộc Sở thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Kiểm tra, rà soát bổ sung điều kiện bảo quản sữa, lưu mẫu sữa đảm bảo 

an toàn thực phẩm. Tiếp tục tuyên truyền với cha mẹ học sinh khi tuyển sinh và 

thông qua buổi hợp phụ huynh, sổ liên lạc điện tử, phiểu đăng ký. Phấn đấu tăng 

tỷ lệ phụ huynh đăng ký tham gia Chương trình Sữa học đường. 

 2. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận, cá nhân tham gia triển 

khai Chương trình Sữa học đường đảm bảo đúng người, rõ việc. 

 3. Bố trí thời gian cho học sinh uống sữa học đường phù hợp không trùng 

thực đơn sữa và đảm bảo lượng sữa/ngày theo quy định của Viện dinh dưỡng; 

thực hiện cho trẻ uống sữa ngay tại trường, không phát sữa để trẻ mang về. 

 4. Thực hiện đặt hàng trên hệ thống, thanh toán kinh phí Sữa học đường 

hàng tháng, phối hợp với đơn vị liên quan xử lý rác thải theo quy định. 
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 5. Thời gian tiếp tục triển khai Chương trình Sữa học đường học kỳ 2 năm 

học 2019-2020 tính từ khi học sinh các trường mầm non, tiểu học trở lại trường 

ngày 11/5/2020 đến hết ngày 10/7/2020./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Vụ GDTC Bộ GDĐT; 

- Văn phòng UBND Thành phố ; 

- Sở Y tế Hà Nội; 

- Sở Giao thông Vận tải; 

- Công ty sữa Việt Nam; 

- Đ/c Giám đốc Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT, CTTT. 

KT. GIÁM ĐỐC    

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Xuân Tiến 
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