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BỘ Y TẾ 

 

Số:         /2018/TT-BYT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Hà Nội, ngày      tháng     năm 2018 

THÔNG TƯ 

Quy định 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 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 

Căn cứ Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010 và Nghị định 

số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 2 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; 

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y 

tế; 

Căn cứ Quyết định số 1340/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2016 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt 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;  

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm; 

Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định 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. 

CHƯƠNG I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Thông tư này quy định các yêu cầu đối với sản phẩm sữa tươi phục vụ 

Chương trình Sữa học đường theo Quyết định số 1340/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 

năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “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”. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh 

sản phẩm sữa tươi phục vụ Chương trình Sữa học đường để lưu hành tại Việt Nam 

và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

DỰ THẢO 3 
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Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này, từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

Sản phẩm sữa tươi phục vụ Chương trình Sữa học đường là các sản phẩm 

sữa tươi thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản 

phẩm sữa dạng lỏng QCVN 5-1:2010/BYT và đáp ứng hàm lượng vi chất dinh 

dưỡng theo quy định tại Quyết định này. 

CHƯƠNG II 

YÊU CẦU ĐỐI VỚI SẢN PHẨM SỮA TƯƠI  

PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH SỮA HỌC ĐƯỜNG 

Điều 4. Yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm sữa tươi phục vụ Chương 

trình Sữa học đường  

1. Sản phẩm sữa tươi phục vụ Chương trình Sữa học đường phải đáp ứng 

các yêu cầu đối với sản phẩm sữa tươi được quy định tại QCVN 5-1:2010/BYT. 

2. Yêu cầu đối với vi chất dinh dưỡng được bổ sung vào sản phẩm sữa tươi 

phục vụ Chương trình Sữa học đường 

a) Vitamin và chất khoáng được bổ sung vào sản phẩm sữa tươi phục vụ 

Chương trình Sữa học đường phải tuân theo Thông tư số 44/2015/TT-BYT ngày 

30 tháng 11 năm 2015 của Bộ Y tế ban hành danh mục vi chất dinh dưỡng sử 

dụng trong thực phẩm. 

b) Sản phẩm sữa tươi phục vụ Chương trình Sữa học đường phải bảo đảm có 

chứa các vi chất dinh dưỡng với hàm lượng như sau: 

Vi chất dinh dưỡng Hàm lượng trong 100 ml sữa 

Vitamin D   1,0 µg - 1,4 µg 

Canxi 114 mg - 150 mg 

Sắt 1,4 mg - 1,9 mg 

Điều 5. Yêu cầu quản lý đối với sản phẩm sữa tươi phục vụ Chương 

trình Sữa học đường 

1. Điều kiện sản xuất, kinh doanh 

Cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm sữa tươi phục vụ Chương trình Sữa 

học đường phải tuân theo các yêu cầu được quy định tại Thông tư số 

16/2012/TT-BYT ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 

quy định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý 

của Bộ Y tế. 



 3 

2. Công bố sản phẩm 

a) Sản phẩm sữa tươi phục vụ Chương trình Sữa học đường phải được tổ 

chức sản xuất, kinh doanh tự công bố sản phẩm trước khi lưu thông trên thị 

trường. 

b) Thủ tục tự công bố sản phẩm thực hiện theo Chương II Nghị định số 

15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 2 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm. 

3. Ghi nhãn 

Việc ghi nhãn sản phẩm sữa tươi phục vụ Chương trình Sữa học đường thực 

hiện theo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính 

phủ về ghi nhãn hàng hóa.  

Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 6. Điều khoản tham chiếu 

Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định được 

viện dẫn trong Thông tư này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì áp 

dụng theo văn bản quy phạm pháp luật mới. 

Điều 7. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ...... tháng ..... năm 2018.  

Quyết định tạm thời số 5450/QĐ-BYT ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc 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 

Quyết định này có hiệu lực.   

2. Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với 

các Vụ, Cục, cơ quan chức năng có liên quan hướng dẫn triển khai và tổ chức 

việc thực hiện Thông tư này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng 

mắc, đề nghị phản ánh về Cục An toàn thực phẩm để xem xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận:  
- Văn phòng Chính phủ (Công báo,  

   Cổng TTĐTCP); 

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL); 

- Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

- Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Cổng TTĐT BYT; 

- Lưu: VT, PC, ATTP. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Long 
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