
                        

 

                           Kính gửi: 

 - Các đơn vị điều trị trực thuộc Sở; 

 - Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố 

 - Các Bệnh viện tư nhân trên địa bàn tỉnh; 

 - Các TTYT cao su trên địa bàn tỉnh. 
  

 Thực hiện Quyết định số 4976/QĐ-BYT ngày 30/11/2020 của Bộ Y tế về 

việc 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” và Công 

văn số 6782/BYT-BM-TE ngày 07/12/2020 về việc triển khai sử dụng phần mềm 

xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng. 

  Sở Y tế đề nghị Lãnh đạo các đơn vị chủ động triển khai Quyết định trên 

tại đơn vị. 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 

 Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm triển khai các 

nội dung trên cho Trạm Y tế cấp xã. 

 Mọi khó khăn trong quá trình triển khai, thực hiện đề nghị phản hồi về Sở 

Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y) để xem xét, có hướng xử lý./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT,NVY. 
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Nguyễn Đình Tuấn 
 

UBND TỈNH GIA LAI 

SỞ Y TẾ 
 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /SYT-NVY 
V/v triển khai 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” 

               Gia Lai, ngày        tháng  12  năm 2020 
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