
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 
Số: 288  /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày  21  tháng 01 năm 2019 

V/v thẩm tra Tờ trình số 
10/TTr-SYT ngày 15/01/2019 

của Sở Y tế 
 
 

Kính gửi: Sở Y tế. 
 
 

Sau khi thẩm tra Tờ trình số 10/TTr-SYT ngày 15/01/2019 của Sở Y tế 
về việc ban hành Kế hoạch thực hiện “Đề án về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ 
sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 - 
2025 và tầm nhìn đến năm 2030”, Văn phòng UBND tỉnh có ý kiến với Sở Y 
tế như sau: 

1. Kết cấu dự thảo Kế hoạch: Cần bổ sung nội dung phần “Mục đích - 
Yêu cầu”. Bỏ phần “Tổng quan tình hình”, đưa vào nội dung Tờ trình để làm rõ 
sự cần thiết phải ban hành Kế hoạch.   

2. Thể thức và nội dung dự thảo Kế hoạch: Đề nghị nghiên cứu và thực 
hiện việc đánh số trang ở phía dưới của trang; đánh số các đề mục cho chính 
xác, cụ thể: VI. Dự toán kinh phí, VII. Tổ chức thực hiện; bổ sung số lượng 
người trong một buổi hội nghị hoặc tập huấn đối với từng cấp; xem xét nguồn 
ngân sách Trung ương (nếu có); cần rà soát kỹ và kiểm tra lại các số liệu trong 
phụ lục dự toán kinh phí chi tiết kèm theo trước khi trình như tại phụ lục kinh 
phí hoạt động chi tiết năm 2019, phóng sự truyền hình,... 

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Sở Y tế phối hợp với các cơ quan liên 
quan xem xét, điều chỉnh và bổ sung các nội dung trên trước ngày 15/02/2019 để 
có cơ sở trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 

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

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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