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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 05 tháng10 năm 2018

V/v triệu tập đại biểu tham gia tập huấn
xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng
cho học sinh các trường tiểu học.

Kính gửi: Phòng giáo dục - đào tạo các các huyện, thị xã, thành phố.
Nhằm mục đích nâng cao kiến thức về dinh dưỡng và năng lực xây dựng chế độ
ăn đảm bảo để trẻ phát triển tốt, Sở Giáo dục và Đào tạo triệu tập cán bộ, giáo viên cốt
cán tham gia lớp tập huấn Nâng cao năng lực xây dựng khẩu phần ăn và thực đơn cân
bằng dinh dưỡng cho học sinh các trường tiểu học, cụ thể như sau:
1. Mục tiêu hoạt động: Giúp đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học có kiến
thức và kỹ năng xây dựng khẩu phần ăn và thực đơn cho trẻ trong các trường tiểu học.
Đảm bảo bữa ăn của học sinh được đầy đủ các nhóm chất dinh dưỡng, góp phần nâng
cao thể lực, tầm vóc, sức khỏe cho học sinh tiểu học.
2. Thời gian: 01 ngày:13/10/2018. Khai mạc lúc 8h, ngày 13/10/2018.
3. Địa điểm: Tại Khách sạn Pleiku, số 03 Nguyễn Tất Thành, thành phố Pleiku.
4. Thành phần:
- Báo cáo viên: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thị Nhung, Trưởng khoa Dinh dưỡng
Trường học -Viện Dinh dưỡng Quốc gia.
- 17 phòng GDĐT: mỗi huyện 01 chuyên viên phụ trách chuyên môn tiểu học.
- 66 trường tiểu học tổ chức bán trú ăn trưa tại trường: Mỗi trường 1 người.

5. Nội dung tập huấn:
- Vai trò của các chất dinh dưỡng đối với cơ thể; Nhu cầu dinh dưỡng cho lứa tuổi
học sinh tiểu học; những yêu cầu khi xây dựng thực đơn; cách thức xây dựng khẩu phần
ăn và thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho học sinh trong trường tiểu học.
- Thực hành xây dựng khẩu phần ăn và thực đơn đảm bảo cân bằng dinh dưỡng cho
lứa tuổi học sinh tiểu học phù hợp tại đơn vị (đại biểu đem theo laptop để thực hành)
6. Kinh phí: Đơn vị có cán bộ giáo viên tham gia tập huấn chi trả chế độ công tác
phí theo quy định hiện hành.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu đơn vị cử đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thời gian
quy định để lớp tập huấn đạt hiệu quả cao. Thông tin trao đổi liên hệ: Phòng GD Tiểu
học. 02693 826 875./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,GDTH.
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