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CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                Số: 653/VHTT-TTCS 

 

        Nha Trang, ngày 23 tháng 5 năm 2018 

V/v báo cáo kết quả thực hiện tuyên 

truyền Tháng hành động vì An toàn thực 

phẩm năm 2018. 

 

Kính gửi: 

- Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa; 

- UBND thành phố Nha Trang. 

Thực hiện Công văn số 654/SVHTT-VHGĐ ngày 04/4/2018 của Sở Văn hóa 

và Thể thao tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai Tháng hành động vì an toàn thực 

phẩm năm 2018 và Kế hoạch số 2245/UBND/YT ngày 09/4/2018 của UBND thành 

phố về việc Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018, 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố báo cáo kết quả công tác tuyên 

truyền như sau: 

1.Tình hình triển khai 

 Phòng Văn hóa và Thông tin đã ban hành Công văn số 461/VHTT-TTCS 

ngày 13/4/2018 hướng dẫn tuyên truyền Tháng hành động vì An toàn thực phẩm 

năm 2018. 

2. Kết quả thực hiện 

a) Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố thực hiện treo 60 băng -rôn 

tuyên truyền về Tháng hành động vì An toàn thực phẩm năm 2018. 

b) UBND các xã, phường triển khai thực hiện treo 252 băng-rôn và phát 

216 lượt trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở tuyên truyền về Tháng hành động vì 

An toàn thực phẩm năm 2018. 

3. Đánh giá 

  Nhìn chung, UBND các xã, phường đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền 

về Tháng hành động vì An toàn thực phẩm năm 2018. 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác triển khai thực hiện tuyên truyền về 

Tháng hành động vì An toàn thực phẩm năm 2018 của Phòng Văn hóa và Thông 

tin thành phố./.    

Nơi nhận: 

- Như trên (VBĐT); 

- Phòng Y tế (VBĐT); 

- Trưởng phòng; 

- Lưu: VT, Vy. 
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Đinh Văn Cường 
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