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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 24 tháng 4 năm 2017

V/v triển khai chương trình
sữa học đường

: Trưởng Phòng GD và ĐT các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện công văn số 141/BGDĐT-CTHSSV ngày 16/1/2017 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc triển khai thực hiện Chương trình sữa học đường ban hành kèm theo
Quyết dịnh số 1340/QĐ-TTg ngày 08/7/2016 và Kế hoạch số 1202/KH-UBND ngày
04/4/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc Triển khai thực hiện Chương trình Sữa
học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo
và tiểu học từ năm 2017 đến năm 2020 tại tỉnh Bình Thuận, Sở Giáo dục và Đào tạo
hướng dẫn các Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động
của Chương trình Sữa học đường, đẩy mạnh hoạt động truyền thông giáo dục dinh dưỡng
và giáo dục thể chất trong trường, lớp học, cụ thể:
+ Tăng cường công tác thông tin truyền thông, nâng cao nhận thức của bố, mẹ,
người chăm sóc trẻ về tầm quan trọng của dinh dưỡng đối với sự phát triển toàn diện về
tầm vóc, thể lực và trí tuệ của trẻ em, đặc biệt là bữa ăn học đường và sử dụng các sản
phẩm sữa phù hợp theo nhóm tuổi.
+ Đa dạng loại hình, phương thức truyền thông phù hợp với các nhóm đối tượng và
các vùng (nhất là vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn).
2. Chỉ đạo các trường học:
- Cho trẻ em và học sinh uống sữa tươi theo quy định của Bộ Y tế. Sản phẩm sữa
tươi đưa vào trong trường học phải đảm bảo quy định tại Quyết định số 5450/QĐ-BYT
ngày 28/9/2016 của Bộ Y tế về việc Quy định tạm thời đối với sản phẩm sữa tươi phục
vụ Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm
vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020.
- Tham gia khảo sát thực trạng suy dinh dưỡng trẻ em lứa tuổi mầm non, tiểu học.
- Huy động các nguồn lực, các tổ chức chính trị - xã hội để thực hiện chương trình
Sữa học đường.
Nhận được công văn này, đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai kịp thời
và hàng năm báo cáo tình hình thực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng GDMN)
theo địa chỉ email: Phonggdmn.sobinhthuan@moet.edu.vn./.
Nơi nhận:
- Như trên (qua Email);
- GĐ, PGD phụ trách;
- Lưu: VT, P.GDMN, MH(3).
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