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Quảng Nam, ngày 28  tháng 10 năm 2019 

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết về việc ban hành Đề án Sữa học 

đường cho trẻ em mầm non và học sinh tiểu học tại 06 huyện miền núi cao 

tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2022  

 
 

Ngày 18/10/2019, Sở Tư pháp nhận được Công văn số 1718/SGDĐT-VP 

ngày 15/10/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đề nghị thẩm định hồ sơ 

trình HĐND tỉnh thông qua Đề án Sữa học đường cho trẻ em mầm non và học 

sinh tiểu học tại 06 huyện miền núi cao tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2020-2022; 

sau khi nghiên cứu, đối chiếu hồ sơ đề nghị thẩm định dự thảo với các quy định 

của pháp luật hiện hành, Sở Tư pháp có ý kiến thẩm định như sau: 

I. CĂN CỨ THẨM ĐỊNH VĂN BẢN 

1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

2. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

3. Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

4. Luật Trẻ em ngày 05/4/2016; 

5. Quyết định số 1340/QĐ-TTg ngày 08/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc 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. 

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH 

Chương trình Sữa học đường theo Quyết định số 1340/QĐ-TTg ngày 

08/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ là một chủ trương thiết thực để cải thiện 

tình trạng dinh dưỡng của trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học thông qua hoạt 

động cho trẻ em uống sữa hằng ngày, góp phần làm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, 

nâng cao tầm vóc, thể lực của trẻ em Việt Nam để phát triển nguồn nhân lực 

trong tương lai. Tuy nhiên, đến nay chưa có văn bản QPPL nào của cấp trên giao 

cho HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết QPPL về thông qua đề án Sữa học đường 

cho trẻ em mầm non và học sinh tiểu học và nội dung dự thảo không thuộc 

khoản 2,3,4 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Do 

đó, cơ quan soạn thảo có thể vận dụng Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

năm 2015; Luật Trẻ em năm 2016 và Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 để 

tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết hành chính về Đề 

án Sữa học đường cho trẻ em mầm non và học sinh tiểu học tại 06 huyện miền 

núi cao tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2020-2022. Đồng thời, tại Nghị quyết giao 

cho UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện Đề án.  

 



III. KẾT LUẬN 

Đề nghị cơ quan soạn thảo tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban 

hành Nghị quyết hành chính về Đề án Sữa học đường cho trẻ em mầm non và 

học sinh tiểu học tại 06 huyện miền núi cao tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2020-

2022. Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ. 

Trên đây là Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp về dự thảo Nghị quyết về 

việc ban hành Đề án Sữa học đường cho trẻ em mầm non và học sinh tiểu học 

tại 06 huyện miền núi cao tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2020-2022./. 
 

Nơi nhận:                             GIÁM ĐỐC 
- Sở Giáo dục và Đào tạo;                                                                                     
- Ban VHXH, HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở;                                   (đã ký) 

- Lưu: VT, XD&KTVBQPPL.                                                             

                    Đặng Văn Đào 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


