
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:             /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày       tháng 3 năm 2021 

V/v tổng kết 10 năm thực hiện 

Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 

21/10/2011 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng 

 

Kính gửi:      

- Các Sở: Y tế, Công Thương,  

  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 14-KH/TU ngày 17/3/2021 của Tỉnh ủy về tổng kết 

10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 21/10/2011của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực 

phẩm trong tình hình mới, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường 

trực UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Yêu cầu các Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công 

Thương theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan tiến hành tổng kết, xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ 

thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng 

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

mới theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Kế hoạch trên (có đề cương gửi 

kèm Kế hoạch) và gửi về Sở Y tế trước ngày 15/5/2021.  

2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Sở Công Thương, các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Báo cáo của Ban 

cán sự đảng UBND tỉnh về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW theo 

chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Kế hoạch trên; dự thảo Báo cáo gửi UBND 

tỉnh trước ngày 20/5/2021.  

(Kế hoạch số 14-KH/TU được gửi kèm theo qua VNPT-iOffice). 

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

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các CQ theo QĐ số764/QĐ-UBND 

  và 799/QĐ-UBND;  

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, KT, TH-NC, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTB).     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 

 


		2021-03-21T18:24:53+0700


		2021-03-22T08:57:00+0700


		2021-03-22T08:57:00+0700


		2021-03-22T08:57:00+0700




