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Kính gửi:      

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Xem xét Báo cáo số 181/BC-SCT ngày 20/8/2020 của Sở Công Thương 

về việc báo cáo kết quả triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đối với 

ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện và thành phố tiếp tục triển 

khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao tại Công văn số 445/UBND-

KGVX ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg 

ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm 

quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Trong quá trình 

triển khai cần phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ngành để đảm bảo tránh trùng 

lặp, trồng chéo trong công tác xây dựng kế hoạch định kỳ hằng năm như: Kế 

hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán và mùa 

Lễ hội Xuân; Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm; Kế 

hoạch công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu; Kế hoạch 

triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm,... 

2. Sở Công Thương chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên 

cứu, đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 

13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến ngành Công Thương, tổng hợp 

báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh kết quả thực hiện theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ, các đoàn thể tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Trung tâmTH-CB; 

- Lưu: VT, KT(LC). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 
Dương Văn Chiều 
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