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Nà Nội, ngày

05~tháng AZ năm 2019

THÔNG T ư
Quy định yêu cầu đối vói các sản phấm sữa tươi
sử dụng trong Chương trình Sữa học đưòng

Căn cứ Luật an toàn thực phãm ngày 17 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Nghị định so 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của
Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phâm;
Căn cứ Nghị định sổ 75/2017/NĐ-CP ngàỵ 20 tháng 6 năm 2017 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cảu tô chức của
Bộ Y te;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em và Cục trưởng
Cục An toàn thực pham;
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định yêu cầu đổi với các sản
phâm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định yêu cầu đối với các sản phấm sữa tươi
trong Chương trình Sữa học đường theo Quyết định số 1340/QĐ-TTg
tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình
đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ
giáo và tiếu học đến năm 2020.

sử dụng
ngày 08
sữa học
em mẫu

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản
phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường và các cơ quan, tô
chức, cá nhân có liên quan trong triển khai thực hiện Chương trình Sữa học
đường.
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Chương II
YÊU CÀU ĐÓI VỚI CÁC SẢN PHẨM SỮA TƯƠI
SỬ DỤNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH SỮA HỌC ĐƯỜNG
Điều 3. Các sản phẩm sữa tươi được sử dụng trong Chương trình Sữa
học đường
Các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường bao
gồm sữa tươi nguyên chất tiệt trùng và sữa tươi tiệt trùng đáp ứng các quy định
tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng QCVN 5-1:
2010/BYT ban hành kèm theo Thông tư số 30/2010/TT - BYT ngày 02 tháng 6
năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế và yêu càu quy định tại Điều 4, Điều 5 Thông
tư này.
Điều 4. Yêu cầu đối với các vi chất dinh dưỡng trong các sản phẩm
sữa tưoi phục vụ Chương trình Sữa học đường
1.Các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường phải
bảo đảm đủ 21 vi chất dinh dưỡng với hàm lượng như sau:
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Tên vi chất
Vitamin D3
Canxi
Săt
Vitamin A
Vitamin E
Vitamin c
Vitamin B 1
Vitamin B2 (riboflavin3)
Vitamin B3 (Niacin- PP)
Vitamin B 5 (Acid Pantothenic)
Vitamin B6
Vitamin B 7 (Biotin3)
Acid folic (vitamin B9)
Vitamin B12
Vitamin K1
Kẽm
Đông
I ốta
Selen
Phospho
Magiê

Hàm lưọng trung bình
trong 100 ml sữa
1 |ig- 1,4 |ig (40 IU -56 IU)
114 mg - 150 mg
1,4 mg - 1,9 mg
60 |ig - 80 |Lig (200 IU - 270 IU)
0,35 mg - 0,5 mg
6,4 mg - 8,4 mg
95,0 ịig - 125,0 ụg
79,1 |ig
1,0 mg - 1,4 mg
300 |ig - 400 |ig
79,1 1-tg- 104,1 ng
1.3 ụg
27,5 |ig - 37,5 ụg
0,19 M-g - 0,3 ng
2,5 [Ig - 3,3 Ịig
1,1 rng - 1,6 mg
61 ng-90,3 |ig
14,3 ng
3,1 ng-4,1 |ig
76,0 mg - 100 mg
10,0 mg - 14,8 mg

^ Không đưa ngưỡng tối đa vì hàm lượng Vitamin B2, Biotin đã có sẵn trong sữa ở mức cao và I ôt
có sẵn trong sữa dao động theo mùa vụ.
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2. Nguyên liệu đầu vào của sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương
trình Sữa học đường phải bảo đảm Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sữa tươi
nguyên liệu ban hành kèm theo Thông tư số 29/2017/TT-BNNPTNT ngày 29
tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Điều 5. Yêu cầu quản lý đối với các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong
Chương trình Sữa học đưòng.
1. Công bố sản phẩm
Sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường phải được
cơ sở sản xuất, kinh doanh công bố sản phẩm trước khi lưu thông trên thị trường
theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm và
Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về
sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.
2. Ghi nhãn
Việc ghi nhãn sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học
đường được thực hiện theo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm
2017 của Chính phủ về ghi nhấn hàng hóa và Quyết định số 1783/QĐ-BYT
ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Logo cho
sản phẩm sữa phục vụ Chương trình Sữa học đường.

Chương III
ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH
Điều 6. Hiêu lưc thi hành
•

•

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2020
2. Quyết định số 5450/QĐ-BYT ngày 28 tháng 9 năm 2016 về Quy định
tạm thời đối với sản phẩm sữa tươi phục vụ 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 hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư ngày có hiệu lực.
Điều 7. Điều khoản chuyển tiếp
1.
Các sản phấm sữa tươi sử dụng trong Chương trình sữa học đường mà
các địa phương đã đấu thầu (tính từ thời điểm mở thầu) cung cấp cho các
Trường mẫu giáo và Tiểu học trước ngày Thông tư này có hiệu lực được sử
dụng cho đến hết số lượng theo Hợp đồng đã và sẽ ký kết.
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2.
Nhãn sản phâm sữa tươi sử dụng trong Chương trình sữa học đường đã
sản xuât, nhập khâu, lưu thông trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì được
tiêp tục sử dụng nhãn cho đến hết hạn sử dụng ghi trên nhãn sản phấm.
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm sữa tươi trên đây có trách
nhiệm kê khai số lượng nhãn và báo cáo về Bộ Y tế (Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ
em) trước ngày Thông tư này có hiệu lực.
Điều 8. Điều khoản tham chiếu
Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn trong Thông
tư này được sửa đổi bố sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản quy phạm
pháp luật đã được sửa đoi, bổ sung hoặc thay thế đó.
Điều 9. Trách nhiệm thi hành
Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ -Trẻ em, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và
trực thuộc Bộ; Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ
quan, tô chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.
Trong quá trình tổ chức thực hiện Thông tư, nếu có khó khăn vướng mắc,
đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Y tế (Vụ Sức khỏe Bà mẹ
- Trẻ em) đế được xem xét, giải quyết.
Nơi nhận:
-

-

ủ y ban C V Đ X H Q uốc hội (để giám sát);
Thủ tư ớ n g Chính phu (để báo cáo);
Phó Thủ tư ớ n g Vũ Đức Đ a m (đê b/cáo);
Bộ trư ởng (để báo cáo);
V ăn p h ò ng Chính phủ (C ô ng báo, c ổ n g T T Đ T C P );
Bộ T ư pháp (C ục Kiểm tra V B Q P P L );
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
U B N D các tỉnh, T P trực thuộc TW ;
Sỏ' Y tế các tỉnh, T P trực th uộc TW ;
C ổng T T Đ T Bộ Y tế;
Lưu: VT, PC, A T T P BM TE .

