
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 2020 

V/v thực hiện Kết luận của Thủ 

tướng Nguyễn Xuân Phúc tại 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về 

an toàn thực phẩm 

 

 

Kính gửi:      

- Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo  

  liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

                    

 

Thực hiện Công văn số 1569/BYT-ATTP ngày 25/3/2020 về việc thực 

hiện Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn 

quốc về an toàn thực phẩm, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn 

thực phẩm tỉnh và UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

được giao triển khai thực hiện Thông báo số 41/TB-VPCP ngày 05/02/2020 của 

Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội 

nghị trực tuyến toàn quốc về an toàn thực phẩm; tiếp tục thực hiện có hiệu quả 

công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm, bố trí nguồn lực nhằm tăng cường 

kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm; các vụ 

việc vi phạm về an toàn thực phẩm có dấu hiệu hình sự, yêu cầu chuyển cơ quan 

công an xử lý theo quy định. 

(Công văn số 1569/BYT-ATTP được gửi kèm theo qua VNPT-iOffice; 

Thông báo số 41/TB-VPCP đã được sao gửi đến các cơ quan liên quan). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, KTN, KTTH, TH, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTB).     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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