
 

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 2941/SYT-NVY 

V/v báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu 

Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng 

An Giang, ngày  16  tháng  11 năm 2018 

    

 

Kính gửi: 

     - Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh; 

     - Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản; 

     - Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe; 

     - Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh; 

     - Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 1241/DP-YTCC ngày 13/11/2018 của Cục Y tế 

dự phòng – Bộ Y tế về việc báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu Chiến lược quốc 

gia về dinh dưỡng. 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị lập báo cáo đánh giá hiệu quả công tác nâng 

cao năng lực cán bộ triển khai Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng, cụ thể: 

- Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, 

Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe lập báo cáo theo mẫu số 1. 

- Các Bệnh viện tuyến tỉnh, Trung tâm Y tế huyện, thành phố lập báo cáo 

theo mẫu số 2. 

- Trung tâm Y tế thị xã Tân Châu lập báo cáo theo mẫu số 3. 

(Các biểu mẫu báo cáo gửi kèm theo công văn). 

Các biểu mẫu báo cáo gửi về Trung tâm đào tạo – Viện Dinh dưỡng, số 

48B Tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y), 

đồng thời gửi file điện tử theo địa chỉ email: dangthingocvan@dinhduong.org.vn 

và nhnam03@angiang.gov.vn trước ngày 10/12/2018./. 

      

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trịnh Hữu Thọ 
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