
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  539 /SYT-NVY 

V/v Báo cáo việc thực hiện Mục 

tiêu 6 của Chiến lược Dinh dưỡng 

quốc gia 2011-2020 

An Giang, ngày  04  tháng  03  năm 2020 

 

                         Kính gửi:  

- Các Bệnh viện công lập và tư nhân trong tỉnh; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật An Giang; 

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

 

 Thực hiện Công văn số 80/VDD-TTĐT ngày 03/03/2020 của Viện Dinh 

dưỡng về việc báo cáo thực hiện Mục tiêu 6 của Chiến lược Dinh dưỡng quốc gia 

2011-2020. 

Để chuẩn bị đầy đủ các nội dung báo cáo việc thực hiện Mục tiêu 6 liên quan 

đến nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của mạng lưới dinh dưỡng tại cộng 

đồng và cơ sở điều trị, Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện tốt việc báo cáo theo các 

mẫu như sau (kèm mẫu phụ lục báo cáo): 

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) báo cáo theo mẫu phụ lục số 01 dành 

cho hệ dự phòng và tổng hợp báo cáo của các Trung tâm y tế gửi về Sở Y tế.  

2. Đối với các bệnh viện thực hiện việc báo cáo theo mẫu phụ lục số 02 dành 

cho hệ điều trị. 

3. Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố: 

-  Đối với hệ điều trị: thực hiện báo cáo theo mẫu phụ lục số 02; 

-  Đối với hệ dự phòng: thực hiện báo cáo theo mẫu phụ lục số 03.  

4. Địa điểm và thời gian báo cáo: 

- Địa điểm: 

+ Đối với các bệnh viện trong tỉnh các đơn vị gửi về Sở Y tế. 

+ Đối với các Trung tâm Y tế các đơn vị gửi về CDC để tổng hợp. 



- Thời gian: Các đơn vị gửi về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y) trước ngày 

30/03/2020; địa chỉ email: thhanh02@angiang.gov.vn để tổng hợp báo cáo về Viện 

Dinh dưỡng.  

Nhận được Công văn này, Sở Y tế đề nghị Giám đốc các đơn vị triển khai thực 

hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Vân Điền Phương 

 
 

mailto:thhanh02@angiang.gov.vn

		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-03-04T13:56:00+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<soyte@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




