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V/v triển khai thực hiện quy định 

chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với 

trẻ em mẫu giáo và chính sách đối 

với giáo viên mầm non 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         

             Cần Thơ, ngày 19 tháng 01 năm 2018 
 

 

                                   Kính gửi:                              

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Giám đốc Sở Tài chính; 

- Trưởng Ban Dân tộc thành phố; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện. 

 

Thực hiện Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính 

sách đối với giáo viên mầm non, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến 

như sau: 

Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở 

Tài chính, Trưởng Ban Dân tộc thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, 

Thủ trưởng các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Nghị định nêu 

trên; tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện đối với những vấn 

đề thuộc thẩm quyền. 

Nhận được Công văn này, Giám đốc Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, 

Trưởng Ban Dân tộc thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Thủ 

trưởng các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện./. 

(Truy cập Nghị định số 06/2018/NĐ-CP trên Cổng thông tin điện tử của 

Chính phủ) 

 
Nơi nhận:                                                                                             
- Như trên;                                                                                                

- CT UBND TP (1A); 

- UBMTTQVN TP và các đoàn thể; 

- Sở LĐ-TB&XH; 

- Sở Nội vụ; 

- VP.UBND TP (3C); 

- Cổng TTĐT TP; 

- Lưu: VT,ND 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

Lê Văn Tâm 
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