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Số: 1467  /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày  17 tháng 4 năm 2019 

V/v chuẩn bị các điều kiện 
phục vụ Đoàn kiểm tra liên 
ngành về an toàn thực phẩm 

 
 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
 
 

Thực hiện Quyết định số 1205/QĐ-BNN-TY ngày 11/4/2019 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập đoàn kiểm 
tra liên ngành về công tác triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” 
năm 2019, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 
như sau:  

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phó trưởng Ban Chỉ đạo 
liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh) chủ trì, phối hợp với các cơ quan 
liên quan thực hiện các nội dung tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 2 Quyết định số 
1205/QĐ-BNN-TY ngày 11/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn; liên hệ trực tiếp với Đoàn kiểm tra để bố trí công tác hậu cần 
chu đáo, hợp lý. 

(Quyết định số 1205/QĐ-BNN-TY được sao gửi kèm theo qua eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan 
thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các cơ quan theo QĐ 764/QĐ-UBND; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: KG-VX, TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KG-VX (NTB).     

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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