UBND TỈNH LẠNG SƠN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lạng Sơn, ngày 22 tháng 4 năm 2022

Số: 1092 /SGDĐT-VP
V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch
“Chương trình y tế trường học trong các
cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông
gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021 -2025
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố.
Thực hiện công văn số 1540/VP-KGVX ngày 14/4/2022 của UBND tỉnh
Lạng Sơn về việc giao xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định số
85/QĐ-TTg ngày 17/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương
trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y
tế cơ sở giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Sở Giáo dục và Đào
tạo đã xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định trên.
Để hoàn thiện dự thảo Kế hoạch trước khi trình UBND tỉnh xem xét, ban
hành, Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các
huyện, thành phố tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch. Văn bản góp ý gửi về Sở
Giáo dục và Đào tạo trước ngày 26/4/2022 trên hệ thống Ioffice hoặc theo địa
chỉ email: vanphong.solangson@moet.edu.vn để tổng hợp trình UBND tỉnh ban
hành (Dự thảo Kế hoạch được gửi kèm theo văn bản này).
Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Các Phòng cơ quan Sở;
- Lưu: VT, VP.
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DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN
1.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn

2.

Tỉnh đoàn Lạng Sơn

3.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

4.

Sở Y tế

5.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

6.

Sở Nội vụ

7.

Bảo hiểm xã hội tỉnh

8.

Sở Tài chính

9.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

