
  TỈNH ỦY KHÁNH HÒA                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  

     BAN TUYÊN GIÁO                     Nha Trang, ngày 15 tháng 4 năm 2016 

                      * 

         Số 189-CV/TGTU 

               V/v sơ kết 5 năm thực hiện  

        Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư 

 

                                                 

 

 Kính gửi: - Sở Y tế Khánh Hòa,  

                 - Sở Công thƣơng Khánh Hòa, 

              - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa.  

              --- 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thƣờng trực Tỉnh ủy tại Công văn số 306-

CV/TU, ngày 05/4/2016 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc sơ kết 05 năm thực 

hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị 

quý Sở xây dựng báo cáo đánh giá kết quả 5 năm tỉnh Khánh Hòa thực hiện 

Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thƣ (khóa XI) về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình 

hình mới (theo Gợi ý đề cƣơng báo cáo gửi kèm Công văn này).  

Báo cáo xin gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng thời gửi file văn bản 

tới địa chỉ leanhtuan168@gmail.com trước ngày 25/4/2016. 

Trân trọng! 

 

                     K/T TRƢỞNG BAN  

Nơi nhận:                                                                         PHÓ TRƢỞNG BAN  

- Nhƣ trên, 

- Lƣu TGTU, PKG. 

                                                                                              

                                                                                                                 (đã ký) 

 

          

                      Trần Mộng Điệp 
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GỢI Ý ĐỀ CƢƠNG BÁO CÁO  

Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW, ngày 21/10/2011 

của Ban Bí thƣ (khóa XI) về tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng đối với  

vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới  

(Kèm theo Công văn số   189-CV/TGTU, ngày 15/4/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) 

--- 

 

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC  

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm trên địa 

bàn tỉnh 

1.1. Tình hình triển khai, quán triệt Chỉ thị 08-CT/TW của Ban Bí thƣ 

và Kế hoạch số 29-KH/TU của Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy. 

1.2. Thống kê và đánh giá các văn bản của tỉnh về chỉ đạo, triển khai 

công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. 

2. Đánh giá kết quả công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh  

2.1. Đánh giá chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng 

viên và nhân dân tại địa phƣơng sau khi đƣợc học tập, quán triệt Chỉ thị, 

phân tích sâu sự đổi mới trong phƣơng thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy 

đảng, chính quyền.  

2.2. Đánh giá những kết quả đạt đƣợc theo các nội dung của 03 nhiệm 

vụ của Chỉ thị 08-CT/TW; các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp Kế hoạch số 

29-KH/TU của Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy. 

2.3. Kết quả công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể trong 

việc thực hiện Chỉ thị tại địa phƣơng, đơn vị.  

2.4. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của công tác an toàn thực 

phẩm. 

2.5. Đánh giá chung.  

II. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TIẾP TỤC THỰC 

HIỆN CHỈ THỊ 08-CT/TW. 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

 

 

 



 

Phụ lục 

THỐNG KÊ VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  

CHỈ THỊ 08-CT/TW 

--- 

 

TT Cấp ban hành văn bản  
Ban hành văn bản 

Ký hiệu văn bản Tên văn bản 

1 Cấp tỉnh   

 - Tỉnh ủy   

 - Hội đồng nhân dân   

 - Ủy ban nhân dân   

2 Cấp huyện, thị xã, thành phố    

 - Cấp ủy   

 - Hội đồng nhân dân   

 - Ủy ban nhân dân   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


