
Kính gửi:  

- Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội  - Dân tộc các 

huyện: Tràng Định, Hữu Lũng, Lộc Bình; Văn Quan; 

- Cơ sở Bảo trợ Xã hội tổng hợp; Trung tâm Hy vọng. 

Căn cứ Công văn số 131/QBT-QLCTDA ngày 13/4/2020 của Quỹ Bảo trợ 

trẻ em Việt Nam (Quỹ BTTEVN) về việc hướng dẫn thực hiện chương trình 

“Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam” năm 2020.  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Lạng Sơn đề nghị các đơn vị triển khai 

một số nội dung, cụ thể như sau: 

1. Thông báo, hướng dẫn cho các cơ sở thụ hưởng chương trình “Quỹ sữa 

Vươn cao Việt Nam” năm 2020. (Đơn vị Cơ sở Bảo trợ Xã hội tỉnh, Trung tâm Hy 

vọng huyện Lộc Bình, Hữu Lũng, Cơ sở mái ấm tình thương Nghi Sơn Thị trấn 

Thất Khê, Tràng Định) 

- Lập danh sách các đối tượng thụ hưởng (Theo biểu mẫu 1) 

- Nghiêm túc thực hiện quy định của chương trình không để thất thoát sữa 

ra ngoài dưới mọi hình thức, đảm bảo trẻ em được uống đúng theo chương trình, 

thực hiện đúng việc cấp phát sử dụng, bảo quản sữa (theo hướng dẫn đính kèm). 

- Dán hướng dẫn thực hiện chương trình tại kho chứa sữa. 

- Sau khi nhận được sữa, đơn vị thụ hưởng gửi hình ảnh kho chứa sữa, hình 

ảnh trẻ em uống sữa tại đơn vị qua thư điện tử cho Quỹ BTTE tỉnh để tỉnh tập 

hợp gửi hình ảnh về Quỹ BTTEVN qua email: ptelangson@gmail.com 

- Lập sổ để theo dõi xuất, nhập kho, biểu mẫu đánh dấu việc nhận sữa hàng 

ngày của đối tượng thụ hưởng, danh sách quyết toán có chữ ký khi kết thúc 

chương trình của trẻ em và dấu của đơn vị (mẫu quyết toán theo biểu mẫu 2) 

- Trước khi cho trẻ uống sữa trong 03 tháng liên tiếp đơn vị thụ hưởng đo 

cân nặng, chiều cao cho trẻ tham gia chương trình Quỹ sữa để theo dõi sự phát 

triển của trẻ được thuận tiện. 

- Giáo viên, cán bộ quản lý chịu trách nhiệm hướng dẫn trẻ em cách thức 

sử dụng sữa đúng theo hướng dẫn để đảm bảo giá trị dinh dưỡng tốt nhất, an 

toàn vệ sinh. 

2. Tuyên truyền cho trẻ em hưởng lợi hiểu được chương trình Quỹ sữa 

Vươn cao Việt Nam do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam thực hiện dưới sự tài trợ 

của Vinamilk. 

           UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH  

VÀ XÃ HỘI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SLĐTBXH-TEBĐG          Lạng Sơn, ngày       tháng  04  năm 2020     

V/v hướng dẫn thực hiện chương trình 

“Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam” 

năm 2020 

 



2 

 

- Các đơn vị phát huy sáng kiến để tổ chức các hoạt động truyền thông cho 

chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam. 

- Các đơn vị Chịu trách nhiệm về đối tượng lựa chọn và lập Danh sách trẻ em 

hưởng chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đăng ký ban đầu của đơn vị 

thụ hưởng về phòng Trẻ em – Bình đẳng giới, Sở Lao động- Thương binh và Xã 

hội 

3. Thanh quyết toán: 

- Nhập sữa trực tiếp tại đơn vị cơ sở thụ hưởng: Phô tô lưu giữ giấy giao 

nhận của Vinamilk và đơn vị hưởng thụ có thể hiện số lượng hàng hóa để nhập 

kho và hạch toán sổ sách theo đúng trình tự kế toán. 

- Ngay sau khi cấp phát hết số lượng sữa cho trẻ em, các đơn vị thụ hưởng 

chương trình sữa tổng hợp gửi về phòng Trẻ em – Bình đẳng giới, Sở Lao động- 

Thương binh và Xã hội những chứng từ sau: 

- Chứng từ ký nhận (Biểu mẫu 2) ghi đầy đủ thông tin, chữ ký của trẻ em 

thụ hưởng. Nếu trẻ còn quá nhỏ hoặc khuyết tật không có khả năng ký nhận, 

người giám hộ hoặc cán bộ của đơn vị có thể ký thay (toàn bộ các chứng từ trên 

phải được thủ trưởng đơn vị; phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc 

huyện kiểm tra, xác nhận trước khi gửi về Sở Lao động- Thương binh và Xã 

hội). 

- Báo cáo kết quả thực hiện chương trình thể hiện số lượng sữa, khó khăn, 

thuận lợi, kiến nghị đề xuất với chương trình. 

4. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình: 

Quỹ BTTEVN, Công ty Cổ phần sữa Việt Nam - Vinamilk hoặc các chi 

nhánh Vinamilk tại các tỉnh thành phố sẽ tổ chức kiểm tra giám sát đột xuất việc 

cấp phát và sử dụng sữa ở các đơn vị sử dụng trong quá trình thực hiện chương 

trình. 

Để chương trình triển khai có hiệu quả, Sở Lao động- Thương binh và Xã 

hội đề nghị các đơn vị hướng dẫn các cơ sở thụ hưởng thực hiện cấp phát sữa 

theo đúng yêu cầu, đồng thời có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện 

chương trình tại đơn vị, địa phương./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TEBĐG. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 Hà Thị Hải Yến 
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