UBND TỈNH PHÚ YÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 76/SGDĐT-GDMNTH

Phú Yên, ngày 15 tháng 3 năm 2021

V/v triển khai chương trình giáo dục
dinh dưỡng và trao tặng sản phẩm
sữa Nestlé cho học sinh tiểu học

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Phú Yên.
Căn cứ Công văn số 2916/QĐ-BGDĐT, ngày 05/8/2020 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc triển khai chương trình giáo dục dinh dưỡng và trao tặng phẩm sữa
Nestlé cho học sinh tiểu học;
Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai chương trình giáo dục dinh dưỡng học
đường và trao tặng phẩm sữa Nestlé cho học sinh tiểu học với những nội dung như
sau:
1. Thời gian: Từ ngày 29/3/2021 đến ngày 12/4/2021.
2. Đối tượng: Tất cả học sinh tiểu học thuộc các trường tiểu học, trường TH
và THCS trong toàn tỉnh và Trung tâm hỗ trợ phát triển GD hòa nhập Phú Yên.
3. Nội dung
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Nestlé Việt Nam trao tặng sản phẩm sữa
Nestlé cho học sinh tiểu học theo thỏa thuận hợp tác số MKT-2020.0072 giữa Bộ
Giáo dục và Đào tạo và Công ty trách nhiệm hữu hạn Nestlé Việt Nam;
- Mỗi học sinh tiểu học nhận 01 hộp sữa Nestlé Milo 110ml.
4. Kế hoạch thực hiện
a) Công ty trách nhiệm hữu hạn Nestlé Việt Nam:
- Cung cấp các yêu cầu cụ thể, thống nhất kế hoạch triển khai, danh mục sản
phẩm với Sở Giáo dục và Đào tạo và các trường có học sinh tiểu học;
- Cam kết về chất lượng và số lượng các sản phẩm hỗ trợ cho học sinh;
- Tổ chức trao sữa tại các trường tiểu học, trường TH và THCS.
b) Các Phòng Giáo dục và Đào tạo:
- Cử cán bộ làm đầu mối để hỗ trợ việc cung cấp và trao tặng phẩm sữa
Nestlé cho các trường tiểu học, trường TH và THCS của đơn vị;
- Cung cấp danh sách các trường tiểu học và số lượng học sinh từng trường
(theo phụ lục đính kèm);
Lưu ý: Danh sách gửi về email nguyenthithuyhanh@phuyen.edu.vn đến hết
ngày 22/3/2021.
- Chỉ đạo hiệu trưởng các trường thống nhất kế hoạch, tạo điều kiện để nhà
cung cấp thực hiện tốt các nội dung hỗ trợ; tiếp nhận và tổ chức cho học sinh sử
dụng hiệu quả sau khi được bàn giao sản phẩm.
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5. Kinh phí thực hiện: Công ty trách nhiệm hữu hạn Nestlé Việt Nam tài
trợ.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo về Phòng
Giáo dục Mầm non – Tiểu học Sở Giáo dục và Đào tạo (bà Nguyễn Thị Thúy
Hạnh, số điện thoại: 0907559697) để được hướng dẫn, giải đáp.
Sở Giáo dục và Đào tạo Đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị
xã, thành phố triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH NestléViệt Nam;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu VT, GDMNTH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Ngọc Ái
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PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC NHẬN SỮA NESTLÉ
HUYỆN:………
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Tên trường
…

Địa chỉ

Số điện
thoại

Tổng số
học sinh

Ghi chú
Cán bộ đầu
mối Phòng
GDĐT

1
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…
Tổng cộng
….ngày….tháng 3 năm 2021
Người lập

