
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 10  năm 2019 
V/v xin ý kiến góp ý vào Dự thảo Kế 

hoạch Truyền thông cải thiện vệ 
sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và 

sử dụng nước sạch nông thôn tỉnh 

Sơn La giai đoạn 2020- 2025, tầm 

nhìn đến năm 2030 

 

 

             Kính gửi:   

 - Các Sở, ban, ngành; 

 - UBND các huyện và Thành phố.  

 

Thực hiện Quyết định số 6847/QĐ - BYT ngày 13/11/2018 của Bộ Y tế 

phê duyệt đề án truyền thông cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường 

và sử dụng nước sạch nông thôn giai đoạn 2018-2025 và tầm nhìn năm 2030; 

Công văn số 4256/UBND-KGVX ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh về việc thực 

hiện Quyết định số 6847/QĐ - BYT của Bộ Y tế.   

Sở Y tế xây dựng Dự thảo Kế hoạch Truyền thông cải thiện vệ sinh cá 

nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn tỉnh Sơn La giai đoạn 

2020- 2025, tầm nhìn đến năm 2030, 

Để có cơ sở trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Truyền thông cải thiện 

vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn tỉnh Sơn 

La giai đoạn 2020- 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 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 25/10/2019 để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh./.  

 
Nơi nhận:                                                                               
- Như trên;   

- Lưu: VT, NVYD.                                                                                 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Sa Văn Khuyên 
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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 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

4 Sở Tài nguyên và Môi trường  

5 Sở Giáo dục và Đào tạo  

6 Sở Thông tin và Truyền thông  

7 Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh  

8 Hội Liên hiệp phụ nữ  

9 Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh   

10 UBND các huyện, thành phố  
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