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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ
mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
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 681/QĐ-TTg ngày 4 tháng 6 năm 2019 của Thủ
tướng Chính phủ về việc ban hành Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền
vững Việt Nam đến năm 2030;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ -Trẻ, Bộ Y tế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng
cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”
sử dụng tại các cơ sở y tế trong phạm vi toàn quốc, kể cả y tế ngoài công lập và
tại cộng đồng (sau đây gọi tắt là Phần mềm).
Phần mềm được đăng tải trên website chương trình dinh dưỡng bà mẹ và
trẻ em và được sử dụng miễn phí tại địa chỉ https://dinhduongmevabe.mch.vn;
https://dinhduongmevabe.com.vn
Và trang thông tin của Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, Bộ Y tế, tại địa chỉ
http//mch.moh.gov.vn; /pages/dinh-duong-me-be.html
Điều 2. Giao cho Vụ Sức khỏe bà mẹ - Trẻ em hướng dẫn triển khai và sử
dụng Phần mềm.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà
mẹ- Trẻ em, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ, các đơn vị trực
thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
Thủ trưởng Y tế các ngành và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Các Vụ/Cục/Tổng cục/Thanh tra BYT;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế 63 tỉnh thành phố trực thuộc TW;
- Y tế các Bộ, ngành;
- Cổng TTĐT Bộ Y tế;
- Lưu: VT, BMTE.
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