
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 
Số: 1497/SYT-NVY 

V/v tổ chức triển khai Tuần lễ 

“Dinh dưỡng và Phát triển”. 

Lạng Sơn, ngày  25  tháng 9 năm  2018 

 
                                   Kính gửi:  
                                                   - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 
                                                  - Trung tâm y tế các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện Công văn số 5557/BYT-DP ngày 19/9/2017 của Bộ Y tế về việc 
tổ chức triển khai chiến dịch truyền thông Tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển” từ 
ngày 16 đến ngày 23 tháng 10 năm 2018; Công văn số 451/VDD-GDTT ngày 
20/9/2018 của Viện Dinh dưỡng về việc Hướng dẫn tổ chức triển khai Tuần lễ 
“Dinh dưỡng và Phát triển”.  

Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Chiến lược Quốc gia về Dinh 
dưỡng giai đoạn 2011-2020, hưởng ứng ngày Lương thực Thế giới (16/10) và triển 
khai có hiệu quả Tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển” từ ngày 16 đến 23/10/2018 
với chủ đề là “Thực hiện dinh dưỡng ngay hôm nay giúp cải thiện thể lực, tầm vóc, 
trí tuệ và chát lượng sống ngày mai”, Sở Y tế giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
tỉnh thực hiện các nội dung sau: 

1. Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai và hướng dẫn các huyện triển khai 
các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển” trên địa bàn tỉnh theo 
hướng dẫn tại Công văn số 451/VDD-GDTT ngày 20/9/2018 của Viện Dinh dưỡng 
(gửi kèm theo). 

2. Chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông của tỉnh, các ban, ngành, 
đoàn thể liên quan đẩy mạnh các hoạt động truyền thông hưởng ứng Tuần lễ “Dinh 
dưỡng và Phát triển”. 

Ngay sau khi kết thúc Tuần lễ “Dinh dưỡng và Phát triển”, yêu cầu Trung 
tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổng hợp và gửi báo cáo các hoạt động đã triển khai 
(theo mẫu tại Công văn số 451/VDD-GDTT ngày 20/9/2018 của Viện Dinh dưỡng)  
gửi về Sở Y tế và Viện Dinh dưỡng - Bộ Y tế trước ngày 23/11/2018./.  

 

 Nơi nhận:    

- Như kính gửi (T/h); 
- UBND tỉnh ( báo cáo); 
- Giám đốc sở (B/c); 
- Lưu: VT, NVY( NTMD). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

Triệu Cao Tấn 
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