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V/v tiếp tục thực hiện Chương trình
Sữa học đường trong năm học 2020-2021

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố
Thực hiện Quyết định số 1340/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2016 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt 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, tỉnh
đã có Quyết định số 2271/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2017 ban hành Chương
trình Sữa học đường tỉnh Bến Tre giai đoạn 2017-2020 và đã triển khai đúng lộ
trình kế hoạch, theo đó, chương trình sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020.
Tuy nhiên, năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh, học sinh tạm thời không đến
trường và tiếp sau là thời gian nghỉ hè, do đó việc uống sữa tại trường theo chương
trình bị gián đoạn thời gian dài.
Để việc đánh giá tác động chương trình Sữa học đường đối với trẻ em của
tỉnh mang tính khả thi, thuận lợi và đảm bảo các quyền lợi cho trẻ em theo chương
trình, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 6584/UBND-KGVX ngày 09 tháng
12 năm 2020 cho chủ trương kéo dài Chương trình Sữa học đường đến hết năm học
2020-2021 (đến ngày 28/5/2021 theo Kế hoạch số 4265/KH-UBND ngày 21 tháng
8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch thời gian năm học 2020-2021
của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên).
Thực hiện chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị
Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố triển khai các nội dung sau:
1. Thông báo chủ trương kéo dài Chương trình Sữa học đường đến hết năm
học 2020-2021 đến các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học trong tỉnh được biết;
2. Phối hợp với Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam bổ sung các thủ tục hợp
đồng cung cấp sữa; tiến hành đăng kí số lượng sữa cho học sinh sử dụng trong
tháng 01/2021 về đơn vị cung cấp trước ngày 22/12/2020;
3. Dự toán kinh phí hỗ trợ cho trẻ em hộ nghèo, cận nghèo uống sữa miễn
phí theo chính sách của Chương trình gửi Phòng Tài chính để chuẩn bị kinh phí cho
năm 2021.
4. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học:

+ Tiếp nhận, bảo quản và tổ chức cho học sinh uống sữa tại trường theo
hướng dẫn của Chương trình, đảm bảo hiệu quả và đúng quy định.
+ Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích phụ huynh cho
học sinh tham gia chương trình góp phần cải thiện tình trạng dinh dưỡng, tăng
cường chăm sóc sức khỏe học sinh, đồng thời đảm bảo việc tạo điều kiện, cơ hội để
học sinh được thụ hưởng các quyền lợi từ chính sách của Nhà nước đối với trẻ em.
5. Báo cáo kết quả thực hiện chương trình năm 2020 và tình hình triển khai
năm 2021 (số lượng trường, học sinh tham gia trong tháng 01/2021) về Ban Chỉ
đạo Chương trình Sữa học đường tỉnh trước ngày 16 tháng 01 năm 2021 qua địa chỉ
Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, email: phonggdmn.sobentre@moet.edu.vn
và nguyenthithanhbinh@bentre.edu.vn
Đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố khẩn trương triển
khai và thực hiện nghiêm túc tinh thần công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- BCĐ CT SHĐ tỉnh (để báo cáo);
- BCĐ CT SHĐ các huyện,
thành phố (để phối hợp);
- Giám đốc và các PGĐ Sở GD&ĐT;
- Đăng website;
- Lưu: VT, Tổ giúp việc.
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