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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
Số: 788 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 6 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
V/v Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc 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 TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Quyết định số 226/QĐ-TTg ngày 22/2/2012 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn
2011 - 2020 và tầm nhìn đến 2030;
Căn cứ Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 28/4/2011 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt
Nam giai đoạn 2011 - 2030;
Căn cứ Quyết định 1555/QĐ-TTg ngày 17/10/2012 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn
2012 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 1340/QĐ-TTg ngày 08/7/2016 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;
Căn cứ Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt 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;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số
484/TTr-SGDĐT ngày 13/5/2019 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số
966/SNV-TCBC ngày 27/5/2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập 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 (gọi tắt là Ban chỉ đạo) gồm các thành viên có tên sau:
* Trưởng ban

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách lĩnh vực Giáo dục và
Đào tạo;
* Phó Trưởng ban
1. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, làm Phó trưởng ban Thường trực;
2. Phó Giám đốc Sở Y tế.
* Các Ủy viên:
1. Phó Giám đốc Sở Tài chính;
2. Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;
3. Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ;
4. Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;
5. Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
6. Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
7. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh;
8. Mời Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;
9. Chi cục trưởng, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm;
10. Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh;
11. Trưởng Phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo;
12. Trưởng Phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo.
Điều 2. Thành lập Tổ Giúp việc để tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ
đạo, gồm các thành viên có tên sau:
1. Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, làm Tổ trưởng;
2. Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế, thành viên;
3. 01 Chuyên viên Phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo,
thành viên;
4. 01 Chuyên viên Phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo,
thành viên;
5. 01 Chuyên viên Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo,
thành viên;
6. 01 Chuyên viên Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, thành viên;
7. 01 Chuyên viên Phòng Chính trị Tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo,
thành viên.
Điều 3. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc
1. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo:
Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực
hiện hiệu quả Chương trình Sữa học đường theo Quyết định số 212/QĐ2

UBND ngày 29/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc phê
duyệt Đề án thực hiện thí điểm Chương trình Sữa học đường tại các huyện
miền núi trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; phân công nhiệm vụ thành viên chịu
trách nhiệm theo dõi, triển khai chương trình tại các địa phương; tổ chức sơ
kết đánh giá rút kinh nghiệm hàng năm và tổng kết sau khi kết thúc Chương
trình thực hiện thí điểm; xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình đồng bộ
trên địa bàn tỉnh; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh,
Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chính phủ.
2. Nhiệm vụ của Tổ giúp việc:
Tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quy định tại
khoản 1 Điều này.
Điều 3. Điều kiện đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ giúp
việc
1. Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo có
nhiệm vụ sắp xếp nơi làm việc và bảo đảm các điều kiện, phương tiện cần
thiết cho hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc;
2. Trưởng Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của UBND tỉnh trong
quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo; các Phó Trưởng ban được sử
dụng con dấu của cơ quan, đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ theo sự phân
công của Trưởng ban Chỉ đạo;
3. Các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc làm việc theo chế độ
kiêm nhiệm, hưởng các quyền lợi theo quy định. Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc
tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Giáo dục
và Đào tạo; Y tế; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và các
thành viên có tên tại Điều 1 và Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như Điều 5;
- Bộ Y tế (b/c);
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, KGVX, CBTH;
- Lưu: VT, NCbdv179.
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