
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:  3096/VP-KGVX Lạng Sơn, ngày  07 tháng 8 năm 2018 

V/v góp ý dự thảo Đề án truyền 
thông vệ sinh cá nhân, vệ sinh 
môi trường giai đoạn 2018 - 

2025, tầm nhìn đến 2030 
 

 
Kính gửi: Sở Y tế. 

 
   

Thực hiện Công văn số 4359/BYT-MT ngày 31/7/2018 của Bộ Y tế về 
việc lấy ý kiến dự thảo Đề án truyền thông vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường 
giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn đến 2030, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, góp 
ý dự thảo Đề án truyền thông vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường giai đoạn 2018 
- 2025, tầm nhìn đến 2030 theo nội dung Công văn nêu trên; trực tiếp gửi văn 
bản góp ý về Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế và UBND tỉnh trước ngày 
17/8/2018.  

(Công văn số 4359/BYT-MT được sao gửi kèm theo qua eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để Sở Y tế và các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: NN&PTNT, GD&ĐT, TN&MT, TT&TT; 
- Các Hội: ND, LHPN tỉnh; 
- Đoàn TNCS HCM tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố;  
- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  
  KG-VX, KTN, KTTH, TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KG-VX (NTB).     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
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Phạm Hùng Trường 
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