
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN Ý YÊN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /UBND-VP 
 

V/v giao nhiệm vụ triển khai công tác 

hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2023 

trên địa bàn  
 

 

     Ý Yên,  ngày    tháng 02 năm 2023 

                         Kính gửi:  

                                         - Các phòng, đơn vị: Y tế, Nông nghiệp và PTNT,  

                                   Kinh tế - Hạ tầng, Văn hóa - Thông tin, Tài chính - KH, 

                                   Trung tâm Y tế, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và TT; 

                                   - Ủy ban nhân dân các xã/thị trấn. 
 

          Ủy ban nhân dân huyện nhận được Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 

03/02/2023 của UBND tỉnh về Triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm 

năm 2023 (có văn bản đính kèm). 

          Đồng chí Nguyễn Đức Du - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện có ý kiến 

chỉ đạo như sau:  

          - Giao Phòng Y tế huyện chủ trì, làm đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị liên quan chủ động tham mưu UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo, tổ chức 

thực hiện và báo cáo kết quả định kì theo mốc thời gian quy định. 

          - Các phòng, cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã/thị trấn theo chức năng, 

nhiệm vụ thẩm quyền được giao chủ động tổ chức triển khai thực hiện theo văn bản 

chỉ đạo của tỉnh, huyện và các quy định khác có liên quan đến. 

          Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Đ/c Chủ tịch, PCT UBND huyện ( để b/c); 

- Như trên; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Tân 
 


		2023-02-06T09:40:19+0700


		2023-02-06T09:48:58+0700


		2023-02-06T09:48:58+0700


		2023-02-06T09:48:58+0700




