
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN ĐÌNH LẬP 
 

Số:           /UBND-VP 

V/v giao nhiệm vụ tham mưu xây dựng 

Kế hoạch 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 huyện Đình Lập 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Đình Lập, ngày      tháng 3 năm 2020 

 

Kính gửi:  

 

Trung tâm Y tế huyện Đình Lập 

                

Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về Kế hoạch 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, căn cứ chức năng, nhiệm vụ UBND huyện có ý kiến như sau: 

Giao Trung tâm Y tế huyện chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham 

mưu xây dựng Kế hoạch 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 

huyện Đình Lập phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. 

   (Có gửi kèm theo Kế hoạch số 54-KH-UBND ngày 27/3/2020 UBND 

tỉnh Lạng Sơn 

UBND huyện đề nghị Trung tâm Y tế huyện quan tâm triển khai thực 

hiện, gửi dự thảo Kế hoạch về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND và 

UBND huyện) chậm nhất ngày 08/4/2020./. 
  ơ  

 
Nơi nhận:                
- Như trên;              

- CT, các PCT UBND huyện (iOffice) ; 

- VP HĐND và UBND huyện (iOffice); 

- Lưu: VT. 

 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

 Hoàng Ngọc Thảo 
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