
 

      ỦY BAN NHAN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     HUYỆN NHƯ THANH                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Số             /UBND-YT                      Như Thanh, ngày        tháng      năm 2021 
V/v triển khai thực hiện Kết luận 

số 624-KL/TU ngày 04/10/2021 

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

về tiếp tục tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác 

bảo đảm an toàn thực phẩm trên 

địa bàn tỉnh đến năm 2025. 

 
Kính gửi:  

- Văn phòng điều phối VSATTP huyện; 

- Trưởng các phòng NN&PTNT, Kinh tế -

Hạ tầng, Tài Chính -KH; 

- Trung tâm y tế huyện; 
- UBND 14 xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 15732 về giao tham mưu triển khai Kết luận số 

624-KL/TU ngày 04/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối  với công  tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực 

phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.  (có bản sao gửi kèm theo). 

Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Giao Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm huyện chủ trì, 

phối hợp với các phòng Nông nghiệp và PTNT, Kinh tế & Hạ tầng, Tài chính 

& KH, Trung tâm Y tế huyện, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan, 

căn cứ quy định hiện hành của pháp luật, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, 

UBND huyện khẩn trương tham mưu triển khai thực hiện Kết luận số 624-

KL/TU ngày 04/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực 

phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2025; báo cáo Chủ tịch UBND huyện trước 

ngày 25/10/2021./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Thường trực HU, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng ĐPVSATTP tỉnh; 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện;  

- Lưu VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lê Ngọc Hoa 
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