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BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN
Góp ý cho dự thảo 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 (năm học 2020-2021, 2021-2022)
I. Hình thức lấy ý kiến: Góp ý trực tiếp và góp ý bằng văn bản
II. Tổng hợp những nội dung các ý kiến góp ý cho dự thảo
1. Góp ý trực tiếp
Ngày 23/7/2019, Sở GDĐT tổ chức cuộc họp cho thành viên Ban soạn thảo
để thống nhất nội dung Đề án Sữa học đường cho trẻ em mẫu giáo và tiểu học trên
địa bàn miền núi, vùng khó khăn tỉnh Quảng Nam (Tên gọi này được UBND tỉnh
giao tại Công văn số 4321/UBND-TH ngày 24 tháng 7 năm 2019 về việc giao nhiệm
vụ xây dựng và hoàn chỉnh các nội dung của UBND tỉnh dự kiến trình tại kỳ họp thứ
11, 12-HĐND tỉnh khóa IX).
2. Góp ý bằng văn bản
Lấy ý kiến bằng văn bản của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh (Tại
Công văn số 1199/SGDĐT-VP ngày 02 tháng 8 năm 2019). Theo đó, nhận được
ý kiến phúc đáp từ các đơn vị: Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở LĐTBXH, Sở Thông
tin và Truyền thông, Ban Dân tộc tỉnh, UBMTTQVN tỉnh Quảng Nam, Sở
KHĐT, Phòng GDĐT các huyện: Bắc Trà My, Đại lộc, Hội An, Tây Giang.
Trên cơ sở ý kiến góp ý, Sở GDĐT tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo Đề án lần 02, tập
trung vào những vấn đề cơ bản sau đây:
a) Thống nhất ý kiến của Sở Tài chính: Xây dựng Đề án theo hướng thực
hiện thí điểm tại 06 huyện miền núi cao tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2022
(hai năm học 2020-2021, 2021-2022).Kết thúc giai đoạn nêu trên, Sở GDĐT tổ
chức đánh giá kết quả thực hiện Đề án để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh trình
HĐND tỉnh xây dựng Đề án cho giai đoạn 2022-2025 cho 18 huyện, thị xã,
thành phố trên địa bàn tỉnh.
b) Đối với ý kiến của Sở Thông tin và Truyền thông: Sở GDĐT tiếp thu,
tuy nhiên, có điều chỉnh cho phù hợp.
c) Đối với ý kiến của Sở LĐTBXH: “Bổ sung thêm đối tượng thụ hưởng,
cụ thể bao gồm các Trung tâm bảo trợ xã hội và cơ sở tư thục đang tiếp nhận,
quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng khoảng 200 trẻ em trong độ tuổi mầm non và tiểu
học là những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt”.
Về nội dung này, Sở GDĐT không tiếp thu, bởi như đã nêu trên, Sở
GDĐT đang xây dựng Đề án theo hướng thí điểm tại 06 huyện miền núi cao tỉnh
Quảng Nam giai đoạn 2020-2022. Tuy nhiên, các Trung tâm bảo trợ, cơ sở tư

thục (có danh sách đính kèm) này không đóng trên địa bàn 06 huyện miền núi
cao. Như đã nêu ở phần trên, kết thúc giai đoạn 2020-2022 , Sở GDĐT sẽ tham
mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xây dựng Đề án cho giai đoạn 2022-2025 cho
18 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, và bổ sung đối tượng thụ hưởng
theo ý kiến góp ý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
d) Đối với ý kiến của Sở Y tế
- Về sự cần thiết xây dựng Đề án: Sở GDĐT đã tiếp thu và chỉnh sửa theo
góp ý của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam.
- Về đối tượng thụ hưởng: Sở Y tế đề nghị áp dụng đối với trẻ từ 24 tháng
tuổi trở lên, vì trẻ mầm non dưới 24 tháng tuổi chỉ nên tiếp tục bú sữa mẹ.
Về nội dung này, Sở GDĐT không tiếp thu, bởi: Chương trình Sữa học
đường được phụ huynh tự nguyện tham gia; do đó, đối với trẻ nhà trẻ từ 12
tháng tuổi trở lên, nếu phụ huynh vẫn tiếp tục muốn con bú sữa mẹ để đảm bảo
sự phát triển toàn diện của trẻ thì không tham gia Chương trình.
Hơn nữa, theo quy định tại Điều 26 Luật Giáo dục quy định về Cơ sở
giáo dục mầm non:
“Cơ sở giáo dục mầm non bao gồm:
1. Nhà trẻ, nhóm trẻ độc lập nhận trẻ em từ 03 tháng tuổi đến 03 tuổi;
2. Trường mẫu giáo, lớp mẫu giáo độc lập nhận trẻ em từ 03 tuổi đến 06 tuổi;
3. Trường mầm non, lớp mầm non độc lập là cơ sở giáo dục kết hợp nhà
trẻ và mẫu giáo, nhận trẻ em từ 03 tháng tuổi đến 06 tuổi”.
Theo đó, không thể thay đổi đối tượng thụ hưởng là trẻ mẫu giáo từ 24
tháng tuổi trở lên và học sinh tiểu học theo góp ý của Sở Y tế.
Sở GDĐT xác định đối tượng thụ hưởng như sau: “Trẻ nhà trẻ (từ 12 đến
36 tháng), trẻ mẫu giáo (từ 3-6 tuổi) và học sinh tiểu học (từ lớp 1 đến lớp 5)
đang theo học tại các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập (đã được cấp
phép) trên địa bàn các huyện miền núi cao: Nam Trà My, Bắc Trà My, Đông
Giang, Nam Giang, Tây Giang, Phước Sơn được phụ huynh tự nguyện tham gia
Chương trình Sữa học đường”.
- Về tên Đề án, Sở GDĐT đổi tên thành “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”.
Trên đây là bảng tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo 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”.
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