BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 5092 /BGDĐT-KHTC
V/v tình hình thực hiện chế độ ăn
trưa cho trẻ em mẫu giáo 3, 4 tuổi

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2013

Kính gửi : Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo
Để tổng hợp tình hình, kịp thời phối hợp với các bộ, ngành giải quyết khó
khăn, vướng mắc và báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề
nghị các sở giáo dục và đào tạo báo cáo tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số
09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV ngày 11 tháng 02 năm 2013 hướng dẫn thực
hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm
non theo qui định tại Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ
tướng Chính phủ qui định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai
đoạn 2011-2015, theo các nội dung sau:
- Kết quả chi trả tiền ăn trưa cho học sinh mẫu giáo 3, 4, 5 tuổi; việc thực
hiện chính sách, chế độ đối với giáo viên mầm non đến thời điểm 30/6/2013.
- Khó khăn vướng mắc đang gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện.
- Kiến nghị với các bộ, ngành và Thủ tướng Chính phủ.
Báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Kế hoạch - Tài chính), số 49
Đại Cồ Việt, Hà Nội và địa chỉ email: nttlan@moet.edu.vn trước ngày 5/8/2013.
Kính đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
chỉ đạo các ban, ngành phối hợp với sở giáo dục và đào tạo để triển khai báo cáo
đầy đủ, đúng tiến độ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND các tỉnh/thành phố (để phối hợp chỉ đạo);
- Vụ GDMN (phối hợp thực hiên);
- Lưu: VT, Vụ KHTC

.

