
PHẦN 1. SỨC KHỎE – DINH DƯỠNG & SỮA HỌC ĐƯỜNG:

SỰ CẦN THIẾT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SỮA HỌC ĐƯỜNG

1. Thực trạng chiều cao của người Việt & Tình trạng dinh
dưỡng của trẻ em Việt Nam.

2. Sữa – Thực phẩm tuyệt vời cho phát triển thể chất, trí não
cho trẻ.

3. Sữa học đường – Chung tay vì một Việt Nam vươn cao.



1. Thực trạng chiều cao trung bình 
của người Việt



1. Thực trạng chiều cao trung bình           
của người Việt



1. Tình trạng dinh dưỡng của 
trẻ em Việt Nam



1. Tình trạng dinh dưỡng của 
trẻ em Việt Nam



1. Tình trạng dinh dưỡng của 
trẻ em Việt Nam



1. Tình trạng dinh dưỡng của 
trẻ em Việt Nam



1. Tình trạng dinh dưỡng của 
trẻ em Việt Nam



2. Giải pháp phát triển thể chất 
và trí não



2. Giải pháp phát triển thể chất 
và trí não
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3. Chương trình Sữa học đường -
Chung tay vì một Việt Nam vươn cao.

Sữa học đường là chương trình xã hội hóa từ ngân sách địa 
phương, hỗ trợ của doanh nghiệp và đóng góp của phụ huynh 
nhằm mang đến cơ hội uống sữa cho trẻ em, góp phần cải thiện 
tình trạng dinh dưỡng, nâng cao tầm vóc cho trẻ em Việt Nam.

NGÂN SÁCH 
ĐỊA 

PHƯƠNG

HỖ TRỢ 
CỦA DOANH 
NGHIỆP

ĐÓNG GÓP 
CỦA PHỤ 
HUYNH

KINH PHÍ 
SỮA HỌC 
ĐƯỜNG 
TỈNH/ 

THÀNH PHỐ



PHẦN 2. THÔNG TIN SẢN PHẨM SỮA HỌC ĐƯỜNG VINAMILK

1. Giới thiệu công ty Vinamilk và kinh nghiệm thực hiện
chương trình Sữa học đường tại Việt Nam.

2. Thông tin sản phẩm, bao bì - đóng gói.

3. Tiêu chuẩn thành phần dinh dưỡng và an toàn thực phẩm.

4. Qui trình sản xuất – Quản lý chất lượng.

5. Hiệu quả sản phẩm Sữa học đường Vinamilk.

6. Tư vấn và giải đáp qua đường dây nóng.
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1. Giới thiệu Công ty Vinamilk

CÔNG TY SỮA SỐ 1 VIỆT NAM.
01 TRONG 50 CÔNG TY SỮA CÓ DOANH THU LỚN 
NHẤT THẾ GIỚI. 

HƠN 40 NĂM KINH NGHIỆM TRONG NGÀNH SỮA

Địa Bàn Kinh Doanh & Hệ Thống Phân Phối
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1. Giới thiệu Công ty Vinamilk

 Chất lượng quốc tế: sản phẩm Vinamilk được xuất khẩu sang 46 quốc gia và vùng lãnh thổ, đặc biệt
sản phẩm được tiêu thụ tại những thị trường khó tính như Mỹ, Nga, Úc, New Zealand, Nhật Bản…
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Thực hiện chương trình SHĐ từ những năm 2000 - Nay :

1. Chương trình Sữa học đường do Bộ Nông nghiệp
Hoa Kỳ tài trợ từ năm 2000 – 2003;

2. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Từ 2006;

3. Tỉnh Bắc Ninh: Từ 2013;

4. Tỉnh Đồng Nai: Từ 2014 – 2016;

5. TP. Đà Nẵng: Từ 2016;

6. Tỉnh Hà Nam: Từ 2017;

7. Tỉnh Kon Tum: Từ 2017;

8. Tỉnh Khánh Hòa: Từ 2017;

9. Tỉnh Bến Tre: Từ 2017;

10. Tỉnh Tây Ninh: Từ 2018.

11. Thông qua Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, triển
khai ở 12 tỉnh thành khác từ 2017;

12. Thành phố Hà Nội: Từ 2018;

Tại Hoa Kỳ: Công ty Driftwood (100% vốn của Vinamilk)
có kinh nghiệm thực hiện Chương trình Sữa học đường
hơn 30 năm qua cho các trường học tại bang Californina.

Vianmilk kinh nghiệm hơn 10 năm thực hiện 
Chương trình Sữa Học Đường tại Việt Nam
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2. Thông tin Sản phẩm

 Sản phẩm: Sữa Tươi Tiệt Trùng 
 Nhãn hiệu: Vinamilk 100% Sữa Tươi – Học Đường
 Bao bì: Có biểu tượng chương trình Sữa học đường 
 Đóng thùng:  48 hộp/thùng

 110ml 
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1. Màng Polyethylene: Chóng ảm từ bên ngoài.

2. Giáy: Tạo đo ̣ cứng cáp cho hộp sữa.

3. Màng Polyethylene: Kết dính nhôm va ̀ giáy.

4. Phôi nhôm: Ngăn không khí, ánh sáng, mùi
thâm nhập vào sản phẩm.

5. Màng Polyethylene: Kết dính nhôm va ̀ lớp
nhựa bên trong.

6. Màng Polyethylene: Hàn kín mặt trong bao bì.

6 lớp bảo vệ

• ĐƠN VỊ CUNG CẤP BAO BÌ HỘP SỮA: CÔNG TY TETRA PAK – THỤY ĐIỂN

• Số 1 thếgiới về thiết bị chế biến – đóng gói.

• Hoạt động tại hơn 170 quốcgia.

• Có mặt tại Việt Nam h 20năm.

2. Thông tin Sản phẩm - Bao bì

Bao bì đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo QCVN 12-1: 2011/BYT - Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa
tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm.



3. Tiêu chuẩn thành phần dinh dưỡng & 
An toàn thực phẩm

 Nghiên cứu & Sản xuất sản phẩm căn cứ:

o Quyết định 1340/QĐ - TTg ngày
08/7/2016 của Thủ Tướng Chính Phủ
phê duyệt Chương trình Sữa học
đường giai đoạn 2016 - 2020

o Quyết định 5450/QĐ – BYT ngày
28/9/2016 của Bộ Y Tế quy định tạm
thời đối với sản phẩm sữa tươi phục vụ
Chương trình Sữa học đường.

 Sản phẩm được sản xuất hoàn toàn từ sữa
tươi, phù hợp QCVN 5-1: 2010/BYT năm
2010 đối với sản phẩm sữa dạng lỏng.

 Đồng thời được bổ sung các vitamin,
khoáng chất cần thiết cho sự phát triển
của trẻ ở lứa tuổi học đường theo khuyến
nghị của Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia.
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Món quà sức 

khoẻ 3 KHÔNG 
từ thiên nhiên

Sản phẩm SHĐ Vinamilk đạt các quy chuẩn
quốc gia Việt Nam về an toàn thực phẩm:

 QCVN 8-1:2011/BYT Quy chuẩn quốc gia đối với
giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm;

 QCVN 8-2:2011/BYT Quy chuẩn quốc gia đối với
giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong
thực phẩm;

 QCVN 8-3:2012/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia về ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm;

 QCVN 5-1: 2010/BYT Quy chuẩn quốc gia đối với
các sản phẩm Sữa dạng lỏng;

 Thông tư 24/2013/TT-BYT Quy định mức giới hạn
tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm;

 Thông tư 50/2016/TT-BYT Quy định giới hạn tối
đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực
phẩm.

3. Tiêu chuẩn thành phần dinh dưỡng và 
An toàn thực phẩm
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 Tuân thủ theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sữa tươi nguyên liệu QCVN 01-
186:2017/BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 01/07/2018.

 Với nhiều tầng kiểm soát chất lượng, nguồn sữa tươi nguyên liệu của Vinamilk đảm
bảo an toàn trước khi đưa vào sản xuất tại Nhà máy.

 Sữa tươi nguyên liệu từ trang trại của Vinamilk:

• Tất cả các trang trại chăn nuôi bò sữa của Vinamilk đều được công nhận đạt chuẩn
quốc tế Global G.A.P - Chứng chỉ hàng đầu thế giới về chương trình đảm bảo chất
lượng trang trại, thuộc tổ chức Thực Hành Nông Nghiệp Tốt (GAP) toàn cầu.

• Chất lượng sữa tươi nguyên liệu được kiểm soát nghiêm ngặt theo năm bước:

(1)Kiểm soát trước khi vắt sữa; (2) kiểm soát ngay sau khi vắt sữa; (3) kiểm soát

ngay sau khi bơm sữa lên xe bồn và (4) kiểm soát trước khi bơm vào bồn tiếp nhận

vào nhà máy và (5) kiểm soát trước khi đưa vào sản xuất tại Nhà máy.

• Bò được vắt sữa trên dàn tự động và làm lạnh ngay bằng vỉ trao đổi nhiệt để đảm

bảo sữa được làm lạnh nhanh nhất xuống 2-40C. Sữa được bảo quản trong các bồn

lạnh chuyên dụng và chuyển đến nhà máy trong các xe bồn chuyên dụng để đảm

bảo nhiệt độ sữa từ 2-60C trong vòng 24 h sau khi vắt.

4. Nguồn sữa tươi nguyên liệu của 
Vinamilk – Chất lượng và an toàn
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 Sữa tươi nguyên liệu thu mua từ hộ chăn nuôi:

• Đội ngũ chuyên gia về chăn nuôi, thú y, dinh
dưỡng, kỹ thuật của Vinamilk hàng năm đều trực
tiếp làm việc với người chăn nuôi, tư vấn và
chuyển giao tiến bộ khoa học trong chăn nuôi bò
sữa, hỗ trợ con giống, thức ăn và trang thiết bị để
người dân chăn nuôi ngày một hiệu quả.

• Toàn bộ đàn bò của bà con nông dân ký hợp đồng
và bán sữa cho Vinamilk đều được tiêm phòng
theo đúng quy định, bấm thẻ tai định danh và
theo dõi tình hình sức khỏe thông qua sổ cá thể
để đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn bò và
nguồn sữa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

• Vinamilk bố trí hơn nhiều trạm trung chuyển sữa
tươi nguyên liệu trên cả nước, đảm bảo người
chăn nuôi có thể giao sữa đến trạm trung chuyển
trong vòng 01 giờ sau khi vắt. Các trạm Trung
chuyển được bố trí các bồn làm lạnh sữa, nhanh
chóng làm lạnh sữa đến nhiệt độ 2-4 độ C. Sau đó,
xe bồn chuyên dụng sẽ vận chuyển sữa về Trung
tâm hoặc Nhà máy của Vinamilk. Thời gian từ khi
sữa được vắt ra đến khi đưa vào sản xuất là không
quá 24 giờ.

4. Tiêu chuẩn nguồn sữa tươi nguyên 
liệu của Vinamilk

• Trung tâm sữa tươi nguyên liệu Vinamilk được
trang bị máy móc thiết bị hiện đại bao gồm kho

lạnh để chứa mẫu tập trung, hệ thống máy phân tích

nhanh và hệ thống CIP tự động, giúp các xe bồn của
các trạm sữa được sử dụng chế độ vệ sinh hoàn
chỉnh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; Sữa
tươi nguyên liệu trong khu vực sẽ được tập trung
về Trung tâm. Sau khi được kiểm soát chất lượng sẽ
được điều phối cho tất cả các Nhà máy.

Ghi chú: STNL = Sữa tươi nguyên liệu



5. Qui trình sản xuất – Quản lý chất lượng

 Dây chuyền sản xuất của các nhà máy Vinamilk được đầu tư với các

thiết bị tân tiến của tập đoàn G.E.A, Tetra Pak – Thụy Điển.

5.1 Công nghệ sản xuất khép kín

Nguyên liệu 
tiệt trùng

Môi trường 
rót tiệt trùng

Máy chiết rót được tiệt trùng

Hộp sản phẩm kín
(vi sinh vật không thâm 

nhập được)



5.2 Qui trình sản xuất chuẩn quốc tế

Các nhà máy của Vinamilk đều đạt các
tiêu chuẩn về kiểm soát chất lượng và
hệ thống an toàn thực phẩm:

 Hệ thống quản lý chất lượng ISO
9001:2015;

 Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
FSSC ISO 22000, BRC;

 Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề
nghiệp OHSAS 18001;

 Hệ thống quản lý môi trường ISO
14001:2015;

 Hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001;

 Tiêu chuẩn về năng lực của phòng thí
nghiệm ISO 17025;

 Tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội
SMETA;

 Tiêu chuẩn FDA – Hoa Kỳ.
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5.3 Kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt

Kiểm tra cảm quan

Kiểm tra mẫu ủ, mẫu lưuKiểm tra chỉ tiêu vi sinh

Kiểm tra chỉ tiêu hóa, lý

Kiểm tra bằng máy rung
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HIỆU QUẢ BỔ SUNG 
“SỮA VINAMILK 100% SỮA TƯƠI HỌC ĐƯỜNG”

“SỮA ADM GOLD HỌC ĐƯỜNG”
CÓ BỔ SUNG VI CHẤT ĐỐI VỚI TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG TRẺ 7 - 9 TUỔI 

6 THÁNG CAN THIỆP 
TẠI THÁI NGUYÊN – 2017  

Chủ nhiệm đề tài: 

TS. BS. Trần Thúy Nga

Chỉ đạo nghiên cứu: 
PGS. TS Lê Danh Tuyên

TS. Nguyễn Hồng Trường

# 2100 TRẺ 7-9 TUỔI

#220 TRẺ THUỘC 
NHÓM CHỨNG KHÔNG 

DÙNG SỮA

#220 TRẺ THUỘC 
NHÓM CAN THIỆP 

DÙNG SỮA “VINAMILK  
100%  SỮA TƯƠI 

HỌC ĐƯỜNG”

#220 TRẺ THUỘC 
NHÓM CAN THIỆP 

DÙNG SỮA 
“VINAMILK  ADM HỌC 

ĐƯỜNG

CHỌN LỌC # 660 TRẺ SUY DINH DƯỠNG 
THẤP CÒI  

6. Hiệu quả sữa học đường Vinamilk  

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Viện của Viện Dinh dưỡng Quốc gia

Nghiên cứu thử nghiệm can thiệp cộng đồng
ngẫu nhiên – có đối chứng
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6. Hiệu quả sữa học đường Vinamilk  
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Sau 3 - 6 tháng, nhóm can thiệp (có uống sữa học đường Vinamilk) đạt mức 
tăng cân và tăng chiều cao tốt hơn nhóm chứng (không uống sữa học đường Vinamilk). 

p< 0,01
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6. Hiệu quả sữa học đường Vinamilk  
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Sau 3 - 6 tháng, nhóm can thiệp được cải thiện nhiều hơn 
nhóm chứng về tỷ lệ suy sinh dưỡng và hàm lượng vi chất dinh dưỡng trong máu. 

p< 0,01



Hỗ trợ 1900 636 979  Bấmphím 2
dichvukhachhang@vinamilk.com.vnNHANH

Trong giờ hành chính: vui lòng gọi đường dây nóng (Hotline) 
Sáng: 08-12h Chiều: 13-17h Thứ 7: 8 – 12h

Ngoài giờ hành chính:  Để lại lời nhắn, sẽ có nhân viên gọi lại, hoặc gọi số di động
0823831557

7. Tư vấn, giải đáp về sản phẩm SHĐ VNM
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Liên hệ đường dây nóng (Hotline)



PHẦN 3. HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH
SỮA HỌC ĐƯỜNG

1. Tổ chức nhân sự thực hiện chương trình

2. Tổ chức vận chuyển, giao nhận, lưu kho và bảo quản sản phẩm

3. Tổ chức phát và uống sữa tại lớp

4. Hướng dẫn gấp hộp sữa sau sử dụng

5. Kiểm tra - Đánh giá thực hiện chương trình

6. Những lưu ý để triển khai Chương trình SHĐ an toàn, hiệu quả.



1. Tổ chức nhân sự thực hiện 
(khuyến nghị)

30
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2

A. TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH (Hiệu trưởng)

• Chịu trách nhiệm điều hành việc thực hiện CT SHĐ

• Báo cáo định kỳ cho Phòng Giáo dục, Sở Giáo dục về tình hình triển khai.

B. PHÓ BAN (Phó hiệu trưởng Bán trú/ Chuyên môn hoặc Tổng phụ trách)

• Quản lý công tác phòng ngừa sự cố vệ sinh an toàn thực phẩm

• Giám sát việc nhập kho sữa và cấp phát sữa tới lớp.

• Quản lý việc cấp phát sữa cho các điểm trường phụ.

• Quản lý các hoạt động tuyên truyền, vận động cho chương trình.

C. CÁC THÀNH VIÊN: Quản lý nơi để sữa (Y tế trường học)

• Chịu trách nhiệm quản lý nơi để sữa.

• Cập nhật và báo cáo sổ sách xuất, nhập sữa.

1. Tổ chức nhân sự thực hiện 
(khuyến nghị)
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2

D. KẾ TOÁN:

• Chịu trách nhiệm thu tiền sữa của phụ huynh học sinh và chuyển cho Phòng

hoặc Sở Giáo dục để thanh toán cho nhà cung cấp.

F. TRƯỞNG HỘI CHA MẸ HỌC SINH

• Kết hợp giám sát, kiểm tra việc thực hiện CT SHĐ của các bộ phận.

• Phối kết hợp tuyên truyền đến toàn thể PH và nhân dân địa phương.

E. GIÁO VIÊN TẠI CÁC LỚP:

• Có trách nhiệm kiểm tra chất lượng sữa trước khi cho trẻ uống sữa.

• Khuyến khích trẻ uống hết sữa.

• Cập nhật sổ học sinh uống sữa tại lớp chính xác, kịp thời.

• Tận dụng vỏ hộp sữa làm đồ dùng, đồ chơi.

1. Tổ chức nhân sự thực hiện 
(khuyến nghị)



2.1 Vận chuyển sản phẩm

 Công ty Vinamilk giao hàng 1 - 2
lần/ tháng.

 Sản phẩm được Công ty
Vinamilk giao tới trước cửa kho
của nhà trường.

2. Tổ chức vận chuyển, giao nhận, 
lưu kho & Bảo quản sản phẩm
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2.1 Vận chuyển sản phẩm



2.2 Giao Nhận Sản phẩm
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a. Kiểm tra tình trạng hàng hóa 
(hạn sử dụng, thùng có bị biến 
dạng, móp méo, chảy sữa, ẩm ướt, 
dính bùn đất hay không,…).

b. KÝ BIÊN BẢN GIAO NHẬN.
c. Chuyển hàng ngay vào kho.
d. Xếp theo hạn sử dụng.
e. Ghi chứng từ nhập kho.

LƯU Ý:
Đại diện Ban Giám Hiệu ký giấy biên bản giao nhận hàng hóa 

và có đóng mộc (căn cứ để làm hồ sơ thanh quyết toán).
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LƯU KHO (CHỖ CHỨA SỮA) 
AN TOÀN THEO HƯỚNG DẪN 
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Mẫu 
biên bản 
giao 
nhận 
tham 
khảo



2.3 Lưu kho - Bảo quản sản phẩm
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Các hộp sữa 
có thể gặp 

rủi ro trong 
quá trình 
bảo quản

2

Nơi để sữa
tốt sẽ hạn 

chế rủi ro vệ 
sinh an toàn 
thực phẩm

Nhà trường 
không nhất 

thiết phải 
đầu tư kho 

bãi mới,  qui 
mô lớn



Nơi để sữa nên đáp ứng các yêu cầu sau : 

2.3 Lưu kho - Bảo quản sản phẩm

Có tường, mái che 
và  sàn không bị 

thấm nước

Thoáng mát,
vệ sinh sạch sẽ

Không bị ánh nắng
chiếu trực tiếp hay

mưa hắt vào.
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Cửa sổ và cửa ra vào 
kho phải có khóa 

Không chất cao
quá 9 lớp

2.3 Lưu kho - Bảo quản sản phẩm

Phòng tránh động vật 
gây hại (gián , chuột…)

Cách tường ≥ 30 cm để
tránh nấm mốc
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3. Lưu kho - Bảo quản sản phẩm

Thông tin kệ sữa Vinamilk:

 Kích thước & Kỹ thuật:

o Dài 2.0m x Rộng 0.7m x Cao 1.8m

o Khung sắt: sơn tiñh đie ̣n

o Hông và viền mâm kệ: trang trí
bằng tấm nhựa dán decal thiết kế
của Vinamilk

o Tải trọng: 500kg/tàng.

 Điều kiện cung cấp kệ sữa:
1. Các tỉnh có trẻ được uống 5 hộp/

tuần: cứ 200 trẻ thì phân bổ 1 kệ;

2. Các tỉnh có trẻ được uống 3 hộp/
tuần: cứ 300 trẻ thì phân bổ 1 kệ.
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Những lưu ý tại nơi để sữa

Phòng ngừa gián, 
chuột, …

Không chất cao 
quá 9 lớp

Giá, kệ không chắc 
chắn

Cách tường
≥ 30 cm



3. Tổ chức uống sữa tại lớp
(khuyến nghị)

43



Thủ kho và người nhận
kiểm tra các hộp sữa trước
khi phát và nhận sữa

Giáo viên khi nhận sữa tại
lớp cần kiểm tra các hộp
sữa một lần nữa trước khi
phát cho học sinh

LƯU Ý:
o Giáo viên nên hướng dẫn các

em nhấp 1 ngụm nhỏ, nếu thấy
sữa bình thường thì tiếp tục sử
dụng, nếu có hiện tượng lạ thì
báo cho giáo viên xử lý ngay.

o Khuyến khích trẻ uống hết sữa
trong khoảng 15 phút (nếu trẻ
uống không hết thì nên hủy
phần sữa còn thừa).

Giáo viên nên cho học
sinh rửa tay bằng xà
phòng trước khi cho trẻ
nhận sữa để uống.

3. Tổ chức uống sữa tại lớp
(khuyến nghị)



4. Hướng dẫn gấp hộp sữa sau khi sử dụng



Sau khi uống hết Bước 1 Bẻ 2 góc trên Làm dẹp hộp
từ đáy

Lật ngược mặtBước 2 Bước 3

Bước 4 Gấp 2 bên hông Gấp đáy hộp lại
Gập đầu vỏ hộp sữa 
và chèn vào nếp gấp

Thu gomBước 5 Bước 6 Bước 7

GẤP VUÔNG
CÁCH GẤP VỎ HỘP SỮA ĐỂ THU GOM



Sau khi uống hết Bước 1 Bẻ 4 góc

DỠ PHẲNG
CÁCH GẤP VỎ HỘP SỮA ĐỂ THU GOM

Bước 2 Làm dẹp hộp Bước 3
Dùng kéo cắt
dọc

Bước 4 Dỡ bung ra Bước 5 Rửa sạch Bước 6
Đóng gói thu
gom

Sử dụng vỏ hộp tạo mô 
hình, đồ dùng học tập
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Mô hình sử dụng hộp sữa sau sử dụng
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5. Công tác kiểm tra & giám sát, đánh giá 
thực hiện CT SHĐ.

 Hàng quý các thành viên trong Ban điều hành kiểm tra tổng hợp sức
khoẻ của trẻ. Cân đo sức khoẻ từng HS (chiều cao/ cân nặng), để lấy chỉ số
so sánh tác động của chương trình tới sự phát triển thể chất của học sinh
sau này.

 Kiểm tra phần theo dõi uống cấp bù, tổng hợp các biểu mẫu, đối chiếu với
sổ quản lý kho, sổ của các lớp cập nhật số liệu xuất nhập, sổ của ban chỉ
đạo phải khớp.

 Kiểm tra việc thực hiện cho trẻ uống sữa tại các lớp, luôn đôn đốc nhắc
nhở vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm để phòng tránh rủi ro.

 Trưởng hội phụ Huynh học sinh: Kết hợp giám sát kiểm tra việc thực hiện
chương trình sữa học đường của các bộ phận tại nhà trường.
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6. Những lưu ý để triển khai chương trình SHĐ 
an toàn – hiệu quả:

6.1 Nhận biết những tình huống bất thường có thể xảy ra sau 
khi trẻ uống sữa.

6.2 Hướng dẫn phòng ngừa & xử lý tình huống.



6.1 Nhận biết những tình huống bất thường 

có thể xảy ra sau khi trẻ uống sữa.



6.1 Nhận biết những tình huống bất thường 

có thể xảy ra sau khi trẻ uống sữa.



6.1 Nhận biết những tình huống bất thường 

có thể xảy ra sau khi trẻ uống sữa.



6.1 Nhận biết những tình huống bất thường 

có thể xảy ra sau khi trẻ uống sữa.



6.1 Nhận biết những tình huống bất thường 

có thể xảy ra sau khi trẻ uống sữa.



2. Hướng dẫn phòng ngừa và xử lý 
tình huống
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(1) Sàng lọc đối tượng 





(2) Nhận biết sữa hư hỏng
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(2) Nhận biết sữa hư hỏng



(3) Kiểm tra khi phát sữa cho trẻ



(4) Xử lý tình huống 1



(4) Xử lý tình huống 2

UỐNG PHẢI SỮA HƯ 
HỎNG DO QUÁ TRÌNH 
VẬN CHUYỂN, LƯU KHO

 LẬP TỨC ĐƯA TRẺ ĐẾN CƠ SỞ Y
TẾ HAY BỆNH VIỆN GẦN NHẤT

 THÔNG BÁO NGAY CHO
VINAMILK QUA ĐƯỜNG DÂY
NÓNG 1900 636 979 ĐỂ ĐƯỢC HỖ
TRỢ NHANH.
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