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 UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG 

 

Số:            /BC-UBND                      

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Mường Khương, ngày       tháng  11 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/04/2020 

của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước 

về an toàn thực phẩm trong tình hình mới huyện Mường Khương năm 2020 

 

Căn cứ Văn bản số 2039/SYT-NVY ngày 09/11/2020 cảu Sở Y tế tỉnh Lào 

Cai, về việc báo cáo triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ. UBND huyện Mường Khương báo cáo kết quả thực hiện 

Chỉ thị năm 2020, cụ thể như sau: 

I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2020 

1. Công tác quản lý, chỉ đạo 

 Ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 19/02/2020, về bảo đảm an toàn 

thực phẩm trên địa bàn huyện năm 2020; Văn bản số 2667/UBND-VX ngày 

01/10/2020, về việc triển khai Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/04/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực 

phẩm trong tình hình mới. 

Ban chỉ đạo ATVSTP huyện, xã, thị trấn được kiện toàn kịp thời khi có sự 

thay đổi nhân sự, trong đó Chủ tịch UBND huyện/xã/thị trấn làm Trưởng ban, 

đồng chí phó chủ tịch là phó ban chỉ đạo, Trung tâm Y tế/Trưởng trạm Y tế là 

thường trực, các thành viên trong ban là ban ngành, đoàn thể (Công an, văn hoá, 

Đoàn Thanh niên, MTTQ, Hội nông dân, khuyến nông, nhà trường, Tư pháp, Hội 

phụ nữ...), có thông báo phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo 

và có quy chế làm việc cụ thể;  

UBND huyện, xã, thị trấn đã ban hành  kịp thời, đầy đủ các văn bản tuyến 

trên chỉ đạo như  kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa 

bàn quản lý (Kế hoạch đảm bảo ATTP năm, kế hoạch đảm bảo ATTP trong dịp Tết 

Nguyên đán năm 2020, kế hoạch đảm bảo ATTP trong Tháng hành động vì an toàn 

thực phẩm năm 2020, kế hoạch triển khai đảm bảo ATTP trong dịp tết Trung thu), 

các ban, ngành thành viên BCĐ ATVSTP (Trung tâm Y tế, Phòng Kinh tế - Hạ 

tầng, Đội Quản lý thị trường số 3, Trung tâm văn hóa, TT-TT, Công an, Phòng 

Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Công an,...) cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra 

liên ngành ATTP huyện, thực hiện kiểm tra liên ngành ATTP đối với các cơ sở sản 

xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kiểm tra quản lý nhà nước đối với UBND 

các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

2. Kết quả thực hiện các nội dung hoạt động trong năm 2020 

2.1. Kết quả rà soát, đề xuất và trình ban hành sửa đổi, bổ sung hoàn 

thiện các văn bản quy phạm pháp luật. 
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UBND huyện đã ban hành 02 văn bản đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung 

hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật: văn bản số 899/UBND-VX ngày 

09/4/2020 của UBND huyện Mường Khương về việc đóng góp ý kiến dự thảo 

Quyết định bãi bỏ QĐ 37 và 46, văn bản số 2022/UBND-YT ngày 24/7/2020 của 

UBND huyện Mường Khương về việc tham gia góp ý dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật về an toàn thực phẩm.  

Trong năm 2020 UBND huyện Mường Khương đã thành lập 04 đoàn kiểm 

tra Quản lý Nhà nước tiến hành kiểm tra QLNN lĩnh vực an toàn thực phẩm đối 

với UBND 16/16 xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện, trong quá trình kiểm tra 

không phát hiện tổ chức, cá nhân lơ là, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý về 

ATTP. 

2.2. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát và xử phạt vi phạm hành chính 

UBND huyện Mường Khương đã thành lập các đoàn kiểm tra trong các đợt 

cao điểm, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành 

tiến hành kiểm tra, rà soát các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, phát hiện và 

xử lý vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về an toàn 

thực phẩm với kết quả cụ thể như sau: 

- Tổng số đoàn kiểm tra: 62 đoàn, trong đó:  

+ Tuyến huyện: 09 đoàn (05 đoàn kiểm tra liên ngành Trong đó tháng tết: 

01 đoàn; tháng hành động: 02 đoàn; tháng trung thu: 02 đoàn. 04 đoàn kiểm tra 

chuyên ngành, Y tế: 03 đoàn, Đội QLTT số 3: 01 đoàn). 

+ Tuyến xã, thị trấn: 53 đoàn kiểm tra liên ngành (Trong đó tháng tết: 16 

đoàn, Tháng hành động: 16 đoàn, tháng Trung thu: 16 đoàn, thời gian dịch covid-

19: 05 đoàn). 

- Kết quả kiểm tra tại cơ sở: 

+ Số cơ sở sản xuất, chế biến: Tổng số cơ sở 20; số cơ sở được kiểm tra 20 

cơ sở; số cơ sở đạt: 16 cơ sở, đạt: 80%. Số cơ sở vi phạm là 04/20 cơ sở (20%).  

+ Số cơ sở dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố: Tổng số 

164 cơ sở; số cơ sở được kiểm tra 164/164; số cơ sở đạt: 152 cơ sở, đạt 93%.  Số 

cơ sở vi phạm là 12/164 cơ sở (7,3%). 

+ Số cơ sở kinh doanh bao gói sẵn: Tổng số 186; số cơ sở được kiểm tra 

186; số cơ sở đạt 155/186 đạt 83,3%. Số cơ sở vi phạm là 31/186 cơ sở (16,7%). 

- Công tác xử phạt vi phạm hành chính: Qua kiểm tra phát hiện 42 cơ sở 

vi phạm, tiến hành xử lý vi phạm hành chính: 04 cơ sở; tiêu hủy sản phẩm 26 cơ sở; 

nhắc nhở 17 cơ sở, cụ thể: 

+ Tuyến huyện: Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP huyện đã lập biên bản vi 

phạm hành chính và ra quyết định xử phạt đối với 01 cơ sở vi phạm, với tổng số 

tiền phạt là: 1.000.000đ do cơ sở kinh doanh 500 gói gà cay = 5kg gói gà cay 

không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc nhập khẩu lưu thông trên thị trường theo 

qui định (tem nhãn của trung Quốc không phiên dịch sang tiếng việt). 
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+ Tuyến xã: Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP xã/thị trấn đã lập biên bản vi 

phạm hành chính và tham mưu UBND xã/thị trấn ra quyết định xử phạt đối với 03 

cơ sở vi phạm, với tổng số tiền phạt là: 2.000.000đ; số lượng hàng hóa vi phạm bị 

tiêu hủy 13,7 kg chất rắn. Do kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc và hàng 

quá hạn sử dụng. 

- Ngành Y tế:  

+ Thường xuyên kiểm tra, giám sát điều kiện ATTP tại các cơ sở kinh doanh 

dịch vụ ăn uống, cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, các bếp ăn tập thể các 

trường học do ngành quản lý. 

+ Kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo ATTP tại các sự kiện, hội nghị diễn 

ra tại địa phương như Đại hội Đảng bộ huyện Mường Khương lần thứ XXIV 

nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kỷ niệm 70 năm giải phóng huyện Mường Khương, Kỷ 

niệm 50 năm thành lập trường THPT số 1 Mường Khương, giám sát kỳ thi tốt 

nghiệp THPT… trong thời gian diễn ra sự kiện không xảy ra ngộ độc thực phẩm 

cấp tính. 

- Ngành Nông nghiệp: 

Thường xuyên duy trì kiểm tra vệ sinh thú y tại các điểm giết mổ gia súc, 

các điểm buôn bán kinh doanh các sản phẩm từ thịt.  

- Ngành Công thương:  

Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát công tác chống buôn 

lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm.  

2.3. Kết quả thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông 

tin trong lĩnh vực bảo đảm ATTP. 

- Thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử qua phần mềm quản lý văn bản điều 

hành VNPT-iOffice. 

- Thực hiện tiếp nhận Hồ sơ và trả kết quả chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm tại bộ phận một cửa đảm bảo theo đúng quy định.  

 - Hằng năm thực hiện rà soát, xây dựng kế hoạch cắt giảm, đơn giản điều 

kiện kinh doanh, thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền 

quản lý.  

2.4. Kết quả thực hiện công tác thông tin, truyền thông. 

Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, truyền thông, nâng cao nhận thức về an toàn 

thực phẩm, tập trung phổ biến, tuyên truyền trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm theo quy định của Luật ATTP; vai trò trách nhiệm của nhà 

quản lý, kiến thức khoa học, pháp luật về ATTP nhằm phòng tránh ngộ độc thực 

phẩm và bệnh truyền qua đường thực phẩm; tuyên truyền kiến thức ATTP theo bộ 

tranh; phòng ngừa ngộ độc nấm độc, ngộ độc rượu; cách lựa chọn và bảo quản 

bánh Trung thu, mười nguyên tắc vàng trong chế biến thực phẩm an toàn; tuyên 

truyền kiến thức ATTP theo bộ tranh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên 

tắc 4 đúng để bảo vệ an toàn cho con người và vật nuôi; thông báo nguyên nhân 

các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn tỉnh. Kết quả công tác tuyên truyền 

như sau: 
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- Tuyên truyền trên hệ thống Truyền thanh - Truyền hình huyện: 45 tin; 6 

bài, 22 phóng sự, 8 lượt tuyên truyền lưu động.  

- Tuyên truyền trên sóng phát thanh tuyến xã: 518 lượt; Trực tiếp 504 buổi, 

với 12.296 lượt người nghe;  

- Ký cam kết đảm bảo ATTP giữa UBND xã, thị trấn với các hộ gia đình khi 

tổ chức bữa ăn đông người 394 hộ. 

- Triển khai Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT và Thông tư 38/2018/TT-

BNNPTNT: Phối hợp với UBND các xã, thị trấn phổ biến, hướng dẫn về sản xuất 

thực phẩm an toàn và tổ chức cho các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ ký cam kết sản 

xuất thực phẩm an toàn: 9.668 hộ. 

2.5. Kết quả thực hiện phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

- Thực hiện phối hợp với Ban tuyên vận các xã, thị trấn thực hiện tuyên 

truyền kiến thức ATTP với 60 buổi. 

- Trong các đợt kiểm tra liên ngành công tác ATTP tại cơ sở các đoàn kiểm 

tra liên ngành ATTP huyện, xã, thị trấn đều có cán bộ thuộc Ủy ban mặt trận tổ 

quốc Việt Nam tham gia làm thành viên thực hiện công tác giám sát, tuyên truyền 

kiến thức ATTP đến các đối tượng là người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực 

phẩm trên địa bàn. 

2.6. Kết quả triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 

quản lý, chỉ đạo điều hành đơn vị. 

- Thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử qua phần mềm quản lý văn bản điều 

hành VNPT-iOffice. 

- Hằng năm, Ban chỉ đạo ATTP huyện, xã, thị trấn được kiện toàn kịp thời 

khi có sự thay đổi nhân sự, có quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể 

từng thành viên Ban chỉ đạo, quy định chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất đối với các 

ban, ngành thành viên ban chỉ đạo theo quy định. 

2.7. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ đặc thù tại Chỉ thị số 17/CT-TTg. 

BCĐ ATVSTP cấp huyện, xã, thị trấn được kiện toàn kịp thời, thực hiện tốt 

công tác quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn quản lý; phân công rõ trách 

nhiệm của từng cá nhân, cơ quan, đơn vị và được kiểm tra, kiểm điểm, đánh giá kết 

quả thực hiện định kỳ hàng năm. Gắn trách nhiệm của Chủ tịch UBND trong việc 

quản lý bảo đảm ATTP ở địa phương. 

- Triển khai thực hiện các quyết định, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, 

cơ chế chính sách về quản lý ATTP của Tỉnh; triển khai quy hoạch, các chợ đảm 

bảo ATTP, các vùng sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn với quy mô tập trung; 

xây dựng và nhân rộng mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản an 

toàn gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình mỗi xã một sản 

phẩm (OCOP); 

- Chủ động, phối hợp với các đơn vị chức năng của Tỉnh tăng cường quản lý 

chặt chẽ các quy định, điều kiện bảo đảm ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm được phân công, phân cấp quản lý tại địa phương. 

- Tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về ATTP đối với UBND các xã, 

thị trấn, tăng cường quản lý, kiểm tra định kỳ, đột xuất cơ sở sản xuất, kinh doanh 
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thực phẩm; cơ sở vật tư nông nghiệp theo phân công, phân cấp. Xử lý nghiêm đối 

với tổ chức, cá nhân, cơ sở vi phạm và công khai trên phương tiện thông tin đại 

chúng. 

- Huy động các nguồn lực xã hội phục vụ cho công tác bảo đảm ATTP của 

địa phương. Bố trí, ổn định công chức theo dõi công tác ATTP cấp huyện; phân 

công công chức cấp xã kiêm nhiệm theo dõi công tác ATTP, hạn chế tối đa việc 

luân chuyển cán bộ này, đồng thời đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, 

nghiệp vụ cho công chức làm công tác quản lý ATTP từ cấp huyện đến cấp xã; 

mua sắm trang thiết bị cho hoạt động thẩm định, kiểm tra  ATTP tại địa phương. 

- Chỉ đạo các ngành chức năng của địa phương phối hợp với tổ chức, hội 

đoàn thể, xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể đảm bảo công tác ATTP phù hợp với 

tình hình cụ thể của từng địa phương. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, 

phổ biến kiến thức về ATTP, ý thức chấp hành pháp luật về ATTP bằng nhiều hình 

thức phù hợp, hiệu quả. 

2.8. Các hoạt động khác liên quan đến bảo đảm ATTP. 

a. Công tác thẩm định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.  

- Đối với ngành y tế: Tổng số cơ sở quản lý là 164 cơ sở (Số cơ sở trong 

diện cấp: 55 cơ sở; số cơ sở cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP còn 

hạn là: 50 cơ sở đạt 91%).   

- Đối với Ngành nông nghiệp: Tổ chức cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện ATTP cho các cơ sở thực phẩm thuộc diện cấp giấy ngành Nông nghiệp năm 

2020 là 2 lũy kế 11/13 đạt 84,6%. 

b. Kiểm tra, kiểm nghiệm mẫu 

- Triển khai thực hiện test nhanh: 196 mẫu, kết quả đạt: 196 mẫu.  

- Thực hiện lấy mẫu kiểm nghiệm Labo 05/05 mẫu; kết quả đạt 05 mẫu. 

c. Tình hình ngộ độc thực phẩm: 

Trong năm 2020, trên địa bàn huyện Mường Khương không có vụ ngộ độc 

thực phẩm. 

3. Nhận xét, đánh giá 

3.1. Thuận lợi 

- Công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Mường Khương luôn nhận 

được được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, 

ngành. Các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo ATVSTP huyện đã tích cực phối hợp, 

tham mưu UBND huyện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định về ATTP; 

- Các văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn 

thực phẩm trên địa bàn huyện được triển khai kịp thời đến cơ sở. Thường xuyên 

chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường triển khai các hoạt động đảm bảo an 

toàn thực phẩm theo phân cấp quản lý; 

- Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, xử lý nghiêm các cơ sở vi 

phạm; 

- Công tác giải quyết thủ tục hành chính được xử lý đúng thời hạn, thực hiện 

công khai các quy trình, thủ tục hành chính theo quy định; 

- Công tác thông tin truyền thông về ATTP, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm 

và các bệnh truyền qua thực phẩm được triển khai dưới nhiều hình thức; có biểu 
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dương các điển hình tiên tiến và công khai tổ chức, cá nhân vi phạm ATTP bị xử lý 

theo quy định; 

- Thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp của Chính Phủ với Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong tuyên truyền, vận động và giám sát 

công tác ATTP tại địa phương. Cụ thể: Trong các đợt kiểm tra liên ngành ATTP 

tháng tết Nguyên đán năm 2020 có sự tham gia của cán bộ là Ủy viên Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tham gia kiểm tra, giám sát và tuyên truyền kiến thức ATTP tại các 

cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Ngoài ra trong các 

buổi họp Ban tuyên vận xã, các ban, ngành thành viên BCĐ  ATVSTP huyện, xã 

đều có sự phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện 

các quy định về ATTP, đặc biệt tiêu chí 17.8 về an toàn thực phẩm trong xây dựng 

xã đạt bộ tiêu chí nông thôn mới. 

3.2. Tồn tại 

- Một số chủ cơ sở kinh doanh, sản xuất, chế biến thực phẩm kinh doanh các 

thực phẩm hết hạn sử dụng, thực phẩm nhập lậu không đảm bảo an toàn thực phẩm 

lưu hành làm ảnh hưởng tới sức khoẻ của nhân dân; Các cơ sở giết mổ gia súc, gia 

cầm, sản xuất, kinh doanh nông lâm, thủy sản trên địa bàn huyện chủ yếu là nhỏ lẻ, 

địa điểm không cố định nên khó khăn trong công tác quản lý ATTP, truy xuất 

nguồn gốc. 

- Công tác giám sát và quản lý nguồn gốc thực phẩm nhất là các sản phẩm 

Nông nghiệp (rau, củ, quả, rượu, thủy sản khô,...) còn gặp nhiều khó khăn do 

người dân còn thói quen lạm dụng, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, vật tư nông 

nghiệp không đúng quy trình, không rõ nguồn gốc.  

- Lực lượng cán bộ làm công tác ATVSTP của ngành nông nghiệp, công 

thương ở tuyến huyện còn mỏng và thực hiện công tác kiêm nghiệm, tuyến xã/thị 

trấn không có nên việc quản lý các cơ sở thực phẩm còn gặp nhiều khó khăn.  

- Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện là cơ quan quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh 

vực như: Giao thông, xây dựng, quy hoạch, đô thị, Khoa học công nghệ, thương 

mại, do vậy công tác quản lý, kiểm tra, công tác ký cam kết về ATTP tại các cơ sở 

kinh doanh thực phẩm trong quá trình triển khai thực hiện còn gặp rất nhiều khó 

khăn, cán bộ thực hiện kiêm nhiệm không qua đào tạo chuyên môn, Tuyến xã lại 

không có cán bộ của ngành công thương, nông nghiệp. 

- Ban chỉ đạo ATVSTP các xã, thị trấn không có kinh phí hoạt động hỗ trợ 

chương trình ATVSTP. 

- Ngành Nông nghiệp, công thương không có kinh phí hoạt động cho 

chương trình. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021 

1. Kiện toàn kịp thời Ban chỉ đạo ATTP huyện, xã, thị trấn khi có sự thay 

đổi về nhân sự. 

2. Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi 

phạm các qui định về an toàn thực phẩm, gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu 

dùng theo qui định của luật ATTP; 

3. Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm cho 

nhân dân, đặc biệt quan tâm truyền thông phòng tránh ngộ độc thực phẩm và các 
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bệnh lây truyền qua đường thực phẩm cho vùng nông thôn miền núi; biểu dương 

các điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn; công khai tổ 

chức, cá nhân vi phạm an toàn thực phẩm bị xử lý theo quy định; 

4. Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho các thành viên Ban chỉ 

đạo tuyến huyện, xã, thị trấn; cán bộ chuyên trách ATTP. 

5. Giám sát, theo dõi và thông tin kịp thời các sự cố về an toàn thực phẩm 

cho nhân dân để biết và lựa chọn thực phẩm. 

6. Duy trì các biện pháp để kiểm soát ngộ độc thực phẩm đặc biệt là ngộ độc 

tập thể và ngộ độc thực phẩm có độc tố tự nhiên. 

7. Ưu tiên nguồn lực cho công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. 

Trên đây là báo cáo Kết quả thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 

13/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà 

nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới năm 2020 của Ủy ban nhân dân 

huyện Mường Khương./. 

 
Nơi nhận:  
- TT HU, HĐND,UBND huyện; 

- Chi cục ATVSTP tỉnh; 

- Các cơ quan, ban, ngành thành viên BCĐ 

ATVSTP huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, TTYT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Dương 
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