
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:             /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày        tháng 01 năm 2021 

V/v thực hiện Chương trình 

chăm sóc dinh dưỡng 1.000 

ngày đầu đời 

 

Kính gửi:  

 - Các Sở, ngành: Y tế, Tài chính, Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng 

Sơn, Ban Dân tộc tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố.  

 

Thực hiện Công văn số 11047/VPCP-KGVX ngày 31/12/2020 của Văn 

phòng Chính phủ về việc thực hiện Chương trình chăm sóc dinh dưỡng 1.000 

ngày đầu đời, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND 

tỉnh có ý kiến như sau: 

Yêu cầu các Sở, ngành: Y tế, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng 

Sơn, Ban Dân tộc tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, UBND các huyện, thành phố 

và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu 

quả các nhiệm vụ và giải pháp tại Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 27/3/2020 

của UBND tỉnh về hành động thực hiện Chương trình “Chăm sóc dinh dưỡng 

1.000 ngày đầu đời nhằm phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao 

tầm vóc người Việt Nam” đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Lạng 

Sơn. Đặc biệt chú ý các nhiệm vụ nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy, 

chính quyền; bố trí kinh phí, nguồn lực và công tác giám sát thực hiện. 

(Công văn số 11047/VPCP-KGVX gửi kèm theo qua VNPT-iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, KT, TH-NC, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTB).     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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