
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 
Số: 2202 /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày 04 tháng 6 năm 2019 

V/v thẩm tra Tờ trình số 
101/TTr-SYT của Sở Y tế 

ngày 31/5/2019 
 

Kính gửi: Sở Y tế. 
 

Sau khi thẩm tra Tờ trình số 101/TTr-SYT ngày 31/5/2019 của Sở Y tế về 
việc ban hành “Kế hoạch hành động triển khai Chương trình sữa học đường tỉnh 
Lạng Sơn giai đoạn 2019 - 2021”, Văn phòng UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đề nghị Sở Y tế khẩn trương trình dự thảo Quyết định thành lập Ban 
Chỉ đạo Sữa học đường trên địa bàn tỉnh. 

2. Đối với nội dung Tờ trình: Bổ sung và làm rõ các căn cứ, sự cần thiết 
để ban hành Kế hoạch. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan tổng 
hợp, tiếp thu và đề xuất 01 phương án tối ưu để dự thảo Kế hoạch phù hợp với 
tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh. 

3. Đối với dự thảo Kế hoạch: 

a) Kết cấu: Cần bổ sung nội dung phần “Mục đích - Yêu cầu”. Bỏ phần I 
“Sự cần thiết và căn cứ ban hành Kế hoạch”, đưa vào nội dung Tờ trình để làm 
rõ việc phải ban hành Kế hoạch.  

b) Nội dung: Tại Điểm c, Khoản 1, Mục IV về cơ cấu bố trí nguồn kinh 
phí của địa phương không ghi là “dự kiến theo phương án sau…” cần ghi cụ thể, 
chi tiết nội dung. 

Tại Điểm a, Khoản 1, Mục IV có ghi dự kiến kinh phí thực hiện Chương 
trình Sữa học đường giai đoạn 2019 - 2021 là: 155,300,607,000 đồng và các số 
liệu trong bảng kinh phí (48,493,146,240 đồng; 106,807,460,760 đồng,…) đề 
nghị chỉnh sửa và đánh dấu chấm (.) cho đúng với số kinh phí. 

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 15/6/2019 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, GD&ĐT, 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 

 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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