
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ YÊN 

 

Số:          /UBND-KGVX 
V/v Thực hiện Đề án bảo đảm dinh 

dưỡng hợp lý theo Quyết định số 

41/QĐ-TTg ngày 08/01/2019 của 

Thủ tướng Chính phủ. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Yên, ngày        tháng 3 năm 2021 

 

       Kính gửi:  

     - Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư,  

        Y tế, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

     - UBND các huyện, thị xã, thành phố.  
 
 

Căn cứ chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ - Vũ Đức Đam (tại Công văn 

số 1372/VPCP-KGVX ngày 04/3/2021 của Văn phòng Chính phủ) về việc thực 

hiện Đề án bảo đảm dinh dưỡng hợp lý theo Quyết định số 41/QĐ-TTg ngày 

08/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ; UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan và 

UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu, đề xuất UBND tỉnh triển khai thực 

hiện chỉ đạo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (tại Công văn nêu trên); báo cáo UBND 

tỉnh trong tháng 3/2021./. 

(Gửi kèm Công văn số 1372/VPCP-KGVX ngày 04/3/2021 của Văn phòng 

Chính phủ trên hệ thống gửi/nhận văn bản điện tử của tỉnh)  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, PCVP UBND tỉnh (đ/c Châu); 

- Lưu: VT, Q. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

Võ Ngọc Châu 
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