UBND TỈNH KON TUM
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1294 /SYT-NVYD

Kon Tum, ngày 17tháng 3 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v góp ý dự thảo Kế hoạch
liên quan Chiến lược Quốc gia
về dinh dưỡng trên địa bàn
tỉnh Kon Tum đến năm 2025

Kính gửi:
- Các Sở, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hộii;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-TTg ngày 05/01/2022 của Thủ tướng Chính
phủ về việc phê duyệt Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; Văn bản số 252/BYT-DP ngày 14 tháng 01
năm 2022 của Bộ Y tế về việc tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia
về dinh dưỡng giai đoạn 2021 -2030 và tầm nhìn đến năm 2045;
Căn cứ Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt danh sách xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng
bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 5556/QĐBYT ngày 04/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch hành
động phòng chống suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Phiếu chuyển số
151/PC-VP ngày 18/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh, giao Sở Y tế chủ trì,
phối hợp các địa phương, Sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh
triển khai thực hiện “Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021 - 2030
và tầm nhìn đến năm 2045”; Căn cứ Chương trình số 7099/CTr-SYT ngày
31/12/2021 của Sở Y tế tỉnh Kon Tum về Chương trình công tác năm 2022;
Trên cơ sở đó, Sở Y tế tiến hành xây dựng dự thảo 2 kế hoạch:
(1) Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng
tỉnh Kon Tum đến năm 2025.
(2) Kế hoạch hành động phòng chống suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em
dưới 5 tuổi vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2025 trên địa
bàn tỉnh Kon Tum.
Để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt ban hành, Sở Y tế
kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương góp ý dự thảo 02 Kế hoạch nêu
trên. Ý kiến tham gia của quý cơ quan được lập thành văn bản và gửi về Sở Y tế
trước ngày 24/3/2022; đồng thời gửi file dữ liệu qua địa chỉ email:
dinhnganhakt@gmail.com để tiếp thu, hoàn chỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh
theo quy định.
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Sở Y tế xin gửi kèm theo công văn các tài liệu liên quan giai đoạn 20152020:
- Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn
2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (Báo cáo số 1740/BC-SYT ngày
12/5/2020).
- Kết quả hoạt động phòng chống suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ dưới 5
tuổi tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2017-2020 (Báo cáo số 2418/BC-SYT ngày
03/7/2020);
- Kết quả điều tra tỷ lệ Suy dinh dưỡng tỉnh Kon Tum (Thông báo số
1258/VDD-PEM ngày 30/12/2021).
Sở Y tế rất mong sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa
phương./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở Y tế;
- Các phòng thuộc Sở Y tế;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật;
- Trang thông tin điện tử Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVYD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đỗ Ngọc Hòa

i Sở

Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban dân tộc, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nông dân, Sở
Thông tin và Truyền thông, Báo Kon Tu m, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh , Tỉnh
đoàn tỉnh Kon Tum, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên đoàn lao
động.

