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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Đặng Ngọc Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc
họp Ban Chỉ đạo Đề án thực hiện thí điểm Chương trình sữa học đường cải
thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và
tiểu học tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020
Ngày 04/7/2019, đồng chí Đặng Ngọc Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh,
Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án thực hiện thí điểm Chương trình sữa học đường cải
thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu
học tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 chủ trì cuộc họp Ban
Chỉ đạo. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Văn phòng
UBND tỉnh, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Hội Chữ
thập đỏ tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm,
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các phòng, ban liên quan của Sở Giáo dục và
Đào tạo.
Sau khi nghe lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tiến độ triển khai
thực hiện Đề án Sữa học đường tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi đến
năm 2020, tham gia góp ý của các thành viên dự họp, đồng chí Đặng Ngọc
Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận và chỉ đạo như
sau:
1. Việc biến động thay đổi số lượng trẻ em tại các huyện miền múi là yếu
tố khách quan, UBND tỉnh thống nhất việc tăng số trẻ em được uống sữa của
các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học của 06 huyện miền núi là 1.958 và kinh
phí mua sữa cho trẻ là 1.346.646.000 đồng so với số liệu được phê duyệt tại
Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh. Trong đó, kinh
phí năm 2019 tăng 367.880.625 đồng, Sở Giáo dục và Đào tạo và địa phương sử
dụng kinh phí của Đề án để chi thực hiện cho năm 2019. Cuối năm 2019, đầu
năm 2020, Sở Tài chính thẩm tra, tham mưu UBND tỉnh bổ sung kinh phí thực
hiện cho toàn Đề án.
2. Thống nhất Sở Giáo dục và Đào tạo lập dự toán kinh phí năm 2020 để
thực hiện việc mua sữa cung cấp cho trẻ em uống cho cả năm học 2020-2021.
Phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện việc lập hồ sơ đấu thầu
theo đúng thời gian, qui trình, quy định, đảm bảo các tiêu chuẩn, tiêu chí tại
Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh, đúng theo tiêu
chuẩn đối với sản phẩm Sữa học đường tại Quyết định số 5450/QĐ-BYT ngày
28/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, yêu cầu Sở Y tế tích cực phối hợp,
hỗ trợ Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác chuyên môn theo tinh thần chỉ đạo
của Bộ Y tế tại Công văn số 2673/BYT-BM-TE ngày 15/5/2019.
4. Cơ bản thống nhất dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt
động của Ban Chỉ đạo Đề án thực hiện thí điểm Chương trình sữa học đường cải
thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu
học tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 do Sở Giáo dục và
Đào tạo xây dựng. Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến của các thành viên dự
họp; bám sát các nhiệm vụ nêu tại Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày
29/3/2019 của UBND tỉnh để hoàn chỉnh, trình ban hành theo quy định.
5. Thống nhất chưa thành lập Quỹ sữa học đường – Vì tầm vóc Việt tỉnh
Quảng Ngãi” trong thời gian 02 năm thực hiện thí điểm Đề án và sẽ xem xét
thành lập Quỹ khi đủ điều kiện tổ chức thực hiện Chương trình sữa học đường
trên địa bàn toàn tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu văn bản cho UBND
tỉnh báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy việc
không thành lập Quỹ sữa học đường – Vì tầm vóc Việt tỉnh Quảng Ngãi” trong
giai đoạn hiện nay.
Nay thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Đặng Ngọc Dũng – Phó Chủ
tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án thực hiện thí điểm Chương trình
sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ
em mẫu giáo và tiểu học tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020
để các Thành viên Ban Chỉ đạo và các sở, ban ngành, đơn vị liên quan biết và
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc theo
Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 07/6/2019
của Chủ tịch UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(KGVX), KT, CBTH;
- Lưu: VT, KGVXbthm247
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