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TỜ TRÌNH 

Đề nghị thông qua Đề án và ban hành Nghị quyết về Chương trình Sữa học 

đường đối với trẻ em mầm non và học sinh tiểu học  

tại 06 huyện miền núi cao tỉnh Quảng Nam 

 
 

Kính gửi:   Hội đồng nhân dân tỉnh 

 

Trong những năm qua, các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học trên địa 

bàn 06 huyện miền núi cao đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng 

chăm sóc sức khỏe cho trẻ nhưng do điều kiện còn nhiều khó khăn nên vẫn chưa 

đạt kết quả như mong muốn. Theo số liệu thống kê, trẻ mầm non và học sinh 

tiểu học tại các huyện này có tốc độ tăng trưởng chậm về chiều cao và cân nặng 

(khoảng 80% học sinh có chỉ số tăng trưởng thấp hơn so với độ tuổi), nhất là đối 

với trẻ thuộc địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.  

Đối với trẻ mầm non và tiểu học, ngoài những bữa ăn chính, trẻ cần có 

các bữa ăn phụ để cung cấp bổ sung chất dinh dưỡng và năng lượng, giúp trẻ 

tăng trưởng tốt, cải thiện chiều cao. Sữa tươi là một sản phẩm có đầy đủ các chất 

dinh dưỡng cần thiết, giàu đạm, canxi và cung cấp nhiều vitamin, chất khoáng 

giúp cho sự tăng trưởng tốt về chiều cao của trẻ, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng 

học đường cho lứa tuổi mầm non và tiểu học. Do đó, Chương trình Sữa học 

đường giúp cho trẻ em có cơ hội phát triển tốt, tiếp cận dịch vụ dinh dưỡng như 

nhau, đặc biệt là trẻ em ở các vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số, biên giới, vùng sâu, vùng xa; góp phần phát triển nguồn nhân lực trong 

tương lai có thể lực và trí tuệ tốt.  

Ngày 08/7/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1340/QĐ-

TTg 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. Đây là cơ sở 

để triển khai chương trình Sữa học đường tại tỉnh nhà. Tại Khoản 5, Điều 3 

Quyết định có nêu: “Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào khả năng ngân sách của 

địa phương bố trí kinh phí để thực hiện các hoạt động của Chương trình Sữa 

học đường”. Mặt khác, tại Khoản 3, Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP 

ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Ngân sách nhà nước quy định về thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

quyết định định mức phân bổ và chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu ngân 

sách: “Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính 

chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực 
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hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên 

địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương, ngân sách 

Trung ương không hỗ trợ”. 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ  

và Quyết định số 1340/QĐ-TTg ngày 08/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy 

ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các 

Sở, ngành liên quan xây dựng Đề án về Chương trình Sữa học đường đối với trẻ 

em mầm non và học sinh tiểu học tại 06 huyện miền núi cao tỉnh Quảng Nam; 

lấy ý kiến tham gia của các Sở, Ban, ngành, địa phương; thẩm định của Sở Tư 

pháp; tiếp thu, hoàn chỉnh, lấy ý kiến thống nhất của các thành viên Ủy ban nhân 

dân tỉnh theo đúng trình tự, thủ tục quy định.  

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông 

qua và ban hành Nghị quyết về “Chương trình Sữa học đường đối với trẻ em 

mầm non và học sinh tiểu học tại 06 huyện miền núi cao tỉnh Quảng Nam” tại 

kỳ họp gần nhất (có hồ sơ kèm theo)./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, ngành có liên quan; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, TH, VX. 
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