
UBND TỈNH SƠN LA 

SỞ Y TẾ  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /SYT-NVYD Sơn La, ngày           tháng 8 năm 2019 
V/v góp ý Dự thảo Kế hoạchHành động 

tiến tới loại trừ HIV, viêm gan B và 

giang mai lây truyển từ mẹ sang con giai 

đoạn 2020-2030 tỉnh Sơn La 

 

  

Kính gửi:   

 - Các Sở, ban, ngành; 
 - UBND các huyện và Thành phố. 

 

Thực hiện Quyết định số 608/QĐ-TTg ngày 25/5/2012 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 

2020 và tầm nhìn 2030; Quyết định số 122/QĐ-TTg ngày 10/01/2013 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao 

sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2020, tầm  nhìn đến năm 2030; Quyết định số 

7130/QĐ-BYT ngày 29/11/2018 của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch hành 

động quốc gia tiến tới loại trừ HIV, viêm gan B và giang mai lây truyền từ mẹ 

sang con giai đoạn 2018-2030; 

Căn cứ Công văn số 1001/BYT-BM-TE ngày 28/2/2019 của Bộ Y tế về 

việc hướng dẫn triển khai kế hoạch hành động quốc gia tiến tới loại trừ HIV, 

viêm gan B và giang mai lây truyền từ mẹ sang con giai đoạn 2018-2030, 

Sở Y tế xây dựng Dự thảo Kế hoạch Hành động tiến tới loại trừ HIV, 

viêm gan B và giang mai lây truyển từ mẹ sang con giai đoạn 2020-2030 tỉnh 

Sơn La. 

Để có cơ sở trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Hành động tiến tới loại 

trừ HIV, viêm gan B và giang mai lây truyển từ mẹ sang con giai đoạn 2020-

2030 tỉnh Sơn La.Sở Y tế trân trọng đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các 

huyện và thành phố tham gia, góp ý kiến vào dự thảo Kế hoạch (Dự thảo Kế 

hoạch gửi kèm Công văn này). 

Ý kiến đóng góp của Quý cơ quan xin gửi về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ 

Y-Dược) trước ngày 23/8/2019 để tổng hợp./.  

 
Nơi nhận:                                                                               
- Như trên;   

- Lưu: VT, NVYD. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Sa Văn Khuyên 



2 

 

DANH SÁCH 

CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA GÓP Ý VÀO DỰ THẢO KẾ HOẠCH 

 

STT Tên đơn vị Ghi chú 

1 Sở Tài chính  

2 Sở kế hoạch và đầu tư   

3 Sở Thông tin và truyền thông  

4 Hội liên hiệp phụ nữ  

5 Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh   

6 Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh  

7 UBND các huyện, thành phố  

 


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2019-08-20T12:03:13+0700
	Việt Nam
	Sa Văn Khuyên<khuyensv.syt@sola.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2019-08-20T13:41:44+0700
	Việt Nam
	Sở Y tế<syt@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2019-08-20T13:41:56+0700
	Việt Nam
	Sở Y tế<syt@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2019-08-20T13:42:07+0700
	Việt Nam
	Sở Y tế<syt@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




