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GIẤY MỜI 
Dự Lễ phát động “Tháng hành động vi an toàn thực phẩm” năm 2019 

 

Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-BCĐ ngày 11/4/2019 của BCĐ liên ngành 
về vệ sinh ATTP tỉnh; Kế hoạch số 125 /BCĐ ngày 12/4/2019 của BCĐ liên 
ngành về vệ sinh ATTP  thành phố  về tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động 
vì  an toàn thực phẩm” năm 2019. BCĐ liên ngành về vệ sinh ATTP thành phố 
mời dự Lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019 với 
thành phần, thời gian, địa điểm như sau: 

1. Thành phần mời tham dự 

- Các đ/c Thành viên Ban chỉ đạo ATTP tỉnh (dự theo GM của Sở Y tế); 

- Lãnh đạo Thành ủy, Lãnh đạo HĐND- UBND thành phố, Uỷ ban Mặt 
trận tổ quốc, Ban tuyên giáo, Ban Dân vận thành phố; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (đến dự và đưa tin); 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP thành phố( theo 
Quyết định số 4439/QĐ-UBND ngày 23/8/2018);  

- Các thành viên tổ giúp việc Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP 
(theo Quyết định số 321/QĐ -UBND ngày 07/02/2018); 

- Đại biểu các Hội, đoàn thể thành phố Lạng Sơn: Hội Chữ thập đỏ, Hội 
Cựu chiến binh; Liên đoàn Lao động thành phố; 

- Lãnh đạo UBND các xã, phường;  

- Trưởng trạm Y tế các xã, phường (đề nghị Trung tâm Y tế mời giúp); 

- Đại diện các trường Mầm non, Tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn 
(đề nghị phòng Giáo dục và Đào tạo mời giúp); 

- Đại diện 25 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn 
thành phố (Trạm Y tế phường, xã lựa chọn và mời giúp: Phường Hoàng văn 
Thụ: 04; Vĩnh Trại: 04; Chi Lăng: 4; Tam Thanh:3; Đông Kinh: 3; Mai Pha: 
03; Hoàng Đồng: 02; Quảng Lạc: 02 cơ sở ); 

- Đại diện Nhân dân trên địa bàn thành phố; 

- Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND thành phố. 

2.Thời gian: 01 buổi (khai mạc hồi 14 giờ) ngày 18/4/2019 (Thứ Năm). 

3. Địa điểm: Tại Hội trường Thành ủy-UBND thành phố số 30 Lê Lợi, 
phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn. 
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4. Tổ chức thực hiện 

Các đơn vị thực hiện theo nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số    
125/KH-BCĐ ngày 12  tháng 4 năm 2019 của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh 
ATTP thành phố về tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực 
phẩm “ năm 2019. 

Trân trọng kính mời các thành phần đến dự Lễ phát động “Tháng hành 
động vì  an toàn thực phẩm” năm 2019 đúng thời gian và địa điểm trên./.  
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- CT, PCT UBND TP; 
- CPVP, CV; 
- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 
 
 
 

CHÁNH VĂN PHÒNG  
Hoàng Thái Lâm 
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