
ỦY  BAN  NHÂN  DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                          

Số: 32/UBND-KGVX               Tuyên Quang,  ngày  07 tháng  01  năm 2020 

V/v mời dự Hội nghị trực tuyến 

toàn quốc về an toàn thực phẩm 
 

 

 

 

 

Kính gửi :     

- Các thành viên Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh (theo 

Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh); 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công điện số 09/CĐ-VPCP ngày 04/01/2020 của Văn phòng 

Chính phủ về việc Hội nghị trực tuyến toàn quốc về an toàn thực phẩm (ATTP) 

(có văn bản phô tô gửi kèm theo), 

Ủy ban nhân dân tỉnh mời dự Hội nghị như sau: 

1. Tại điểm cầu của tỉnh 

- Thành phần mời dự: 

+ Các thành viên Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh (theo Quyết định số 800/QĐ-

UBND ngày 09/6/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trừ Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các huyện). 

+ Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang và các đại 

biểu theo quy định tại tiết b, Điểm 2 Công điện số 09/CĐ-VPCP ngày 

04/01/2020 của Văn phòng Chính phủ (giao Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên 

Quang mời). 

+ Đại diện lãnh đạo một số doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh 

triển khai mô hình sản xuất chuỗi ATTP (giao Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn mời). 

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 01 năm 2020. 

- Địa điểm: Hội trường Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Tại điểm cầu các huyện (Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, 

Sơn Dương, Yên Sơn) 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện chủ trì dự và chủ động mời các thành 

phần liên quan dự Hội nghị, chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội nghị tại điểm cầu 



 

của địa phương theo nội dung Công điện số 09/CĐ-VPCP ngày 04/01/2020 của 

Văn phòng Chính phủ. 

3. Chuẩn bị tài liệu: Giao Sở Y tế: 

- Chuẩn bị tài liệu của Trung ương phục vụ Hội nghị. 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan chuẩn bị báo cáo về 

công tác ATTP năm 2019 trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2020. 

- Chuẩn bị báo cáo tham luận cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh về 

những giải pháp chủ yếu để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về ATTP 

trên địa bàn tỉnh (lưu ý làm rõ những kiến nghị đề xuất với Trung ương nếu có). 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị được mời, giao nhiệm vụ nêu trên dự Hội nghị 

đảm bảo đúng thành phần, thời gian và chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội nghị./. 

 
 

 

Nơi nhận: 

TL. CHỦ TỊCH                                                                                    

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo); 

- Phó CT Nguyễn Thế Giang; (chủ trì điểm cầu của tỉnh) 

- Như Kính gửi; (mời dự Hội nghị) 

- Chánh VP; Phó CVP Nguyễn Thanh; 

- PV Đài PTTH tỉnh, Báo TQ (dự và đưa tin); 

- Phòng QTTV; (chuẩn bị phòng họp) 

- Lưu VT, KGVX. (TùngVX.30)  

 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Thanh  
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