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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:             /BYT-BM-TE 
V/v góp ý dự thảo hướng dẫn thực 

hiện nội dung cải thiện dinh dưỡng 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc 

gia giảm nghèo bền vững 

Hà nội, ngày       tháng       năm 2022 

 

Kính gửi:   

- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;  

- Bộ Tài chính; 

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  

- Bộ Thông tin và Truyền thông;  

- Ủy ban Dân tộc; 

- Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; 

- Ủy Ban nhân dân các tỉnh/thành phố. 

 

Ngày 12 tháng 10 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 

1705/QĐ-TTg về Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 24/2021/QH15 

ngày 28/7/2021 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, trong đó có giao cho 

Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và các Bộ, cơ 

quan trung ương và các địa phương ban hành Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực 

hiện nội dung cải thiện dinh dưỡng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; 

Ngày 18/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

90/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2021-2025, trong đó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp 

với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan triển khai thực hiện Tiểu dự án 2- Cải thiện 

dinh dưỡng thuộc Dự án 3- Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian qua, 

Bộ Y tế đã dự thảo bản Hướng dẫn thực hiện nội dung cải thiện dinh dưỡng 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-

2025 (Hướng dẫn). Trong quá trình soạn thảo, Dự thảo Hướng dẫn đã nhận được 

góp ý của các chuyên gia về dinh dưỡng. Đến nay, dự thảo Hướng dẫn đã tương 

đối hoàn thiện. 
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Để triển khai Chương trình giảm nghèo đạt các mục tiêu, chất lượng và 

hiệu quả, Bộ Y tế xin gửi dự thảo Hướng dẫn đến Quý cơ quan để nghiên cứu và 

góp ý kiến. 

Ý kiến góp ý bằng văn bản của Quý cơ quan xin gửi về Bộ Y tế (Vụ Sức 

khoẻ Bà mẹ- Trẻ em) trước ngày 05/5/2022 để tổng hợp, hoàn thiện và ban 

hành. Quá thời hạn trên, nếu không nhận được văn bản góp ý kiến, Bộ Y tế xin 

phép được hiểu Quý Cơ quan đồng ý với dự thảo. 

Xin trân trọng cảm ơn. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh (để b/c); 

- Đ/c Bộ trưởng (để b/c); 

- Văn phòng Chính phủ (để biết); 

- Lưu: VT, BMTE. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 
 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên 
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