
UBND TỈNH LẠNG SƠN  

VĂN PHÒNG 

 

Số:           /VP-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Lạng Sơn, ngày        tháng  9  năm 2020 

V/v thực hiện chỉ đạo của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn về xử lý sự cố sản phẩm 

không bảo đảm an toàn thực phẩm  

 

 

 

 
 

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

 

 

Thực hiện Công văn số 6151/BNN-QLCL ngày 08/9/2020 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xử lý sự cố sản phẩm không bảo đảm 

ATTP, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp Sở Công 

Thương, Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan tiếp tục 

kiểm tra, rà soát để thu hồi, xử lý triệt để các sản phẩm không bảo đảm an toàn 

thực phẩm của Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới trên địa bàn tỉnh 

theo đúng chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn trên; 

thường xuyên cập nhật tình hình, kịp thời báo cáo cơ quan quản lý cấp trên xử lý 

theo quy định.   

(Công văn số 6151/BNN-QLCL được gửi kèm theo trên iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: Y tế, KH&CN, CT; 

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- CPVP UBND tỉnh,  

  Các Phòng: TH-NC, KGVX, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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