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V/v thực hiện Chương trình  

chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày 

đầu đời
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Bộ Y tế; 

- Bộ Tài chính; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Xét báo cáo và đề nghị của Bộ Y tế về kết quả thực hiện Chương trình 

chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng, chống suy dinh dưỡng  

bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam trong năm 2020 (Báo cáo số 

1999/BC-BYT ngày 21 tháng 12 năm 2020), Phó Thủ tướng Chính phủ       

Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Bộ Y tế, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương 

trình chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng, chống suy dinh 

dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam như quy định tại Quyết 

định số 1896/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ. 

Đặc biệt chú ý các nhiệm vụ nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy, chính 

quyền; bố trí kinh phí, nguồn lực và công tác giám sát thực hiện. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo); 

- Các Bộ, CQ: GDĐT, TTTT, UBDT; 

- Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ VN; 

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, 

   Trợ lý TTg,  các Vụ: KTTH, QHĐP; 

- Lưu: VT, KGVX (3) Q 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 
 

 

 

 

 

Nguyễn Sỹ Hiệp 
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