
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN MỸ LỘC 

 

Số:               /UBND-YT 
V/v tự chấm điểm công tác 

ATTP tại huyện và các xã, thị 

trấn năm 2022. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Mỹ Lộc, ngày      tháng 11  năm 2022 

 

 

Kính gửi:   

- Các phòng: Y tế, Kinh tế - Hạ tầng, Nông nghiệp &PTNT; 

  - Trung tâm Y tế; 

- UBND các xã, thị trấn;      

 

Thực hiện Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc ban hành Tiêu chí chấm điểm công tác An toàn thực phẩm tại các 

huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Nam Định; 

Thực hiện Công văn số 2176/SYT-ATTP ngày 08/11/2022 của Sở Y tế tỉnh 

Nam Định về việc tự chấm điểm công tác ATTP tại các huyện, thành phố. 

 Nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác đảm bảo an toàn 

thực phẩm tại huyện và tại các địa phương năm 2022, UBND huyện yêu cầu: 

1. Phòng Y tế phối hợp với phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Nông nghiệp 

&PTNT, Trung tâm Y tế huyện tổ chức tự chấm điểm công tác an toàn thực 

phẩm của huyện, báo cáo vế Sở Y tế theo quy định. 

2. UBND các xã, thị trấn tự chấm điểm công tác an toàn thực phẩm tại địa 

phương theo biểu mẫu gửi kèm . Kết quả tự chấm điểm và báo cáo kết quả hoạt 

động theo mẫu gửi kèm đề nghị gửi về UBND huyện (qua phòng Y tế huyện) 

trước ngày 17/11/2022 . 

3. UBND huyện giao cho Phòng Y tế huyện chủ trì phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị liên quan xem xét tổ chức phúc tra tại một số xã, thị trấn . 

Đề nghị các đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như trên; 

- Lưu VT, PYT./. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 

Lê Quang Huy 
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