UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 576 /SNN-QLCL

Lạng Sơn, ngày 06 tháng 4 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Kế
hoạch hành động bảo đảm an toàn
thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp
trên địa bàn tỉnh năm 2022

Kính gửi:

- Các Sở, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở.

Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ
về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; Chỉ
thị số 15/CT-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm
vụ, giải pháp cấp bách trong quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp; Chỉ thị số
17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách
nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Chỉ thị số
10-CT/TU ngày 03/3/2022 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh
đạo đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2020 của
UBND tỉnh về ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an
toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày
08/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện công tác bảo đảm an toàn
thực phẩm và phòng, chống ngộ độc thực phẩm giai đoạn 2021 -2025 trên địa
bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch 71/KH-UBND ngày 04/4/2022 của UBND tỉnh
về thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 03/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác bảo đảm ATTP trong tình hình
mới.
Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng dự thảo kế
hoạch hành động quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và bảo đảm an toàn thực
phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022.
Để hoàn thiện dự thảo Kế hoạch trình UBND tỉnh xem xét, ban hành; Sở Nông
nghiệp và PTNT trân trọng đề nghị các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố; các
phòng, ban đơn vị trực thuộc tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch. Nội dung góp ý gửi
về Sở bằng văn bản (qua Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; ĐT
02053.891153. Email: chatluongls@gmail.com.) trước ngày 19/4/2022 để tổng hợp.
(Gửi kèm dự thảo kế hoạch hành động quản lý chất lượng VTNN và bảo đảm
ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2022)
KT.GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
PHÓ GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Chi cục QLCL;
- Lưu: VT.

Vũ Văn Thịnh

DANH SÁCH LẤY Ý KIẾN
1. Sở Y tế
2. Sở Công thương
3. Sở Tài chính
4. Sở thông tin và Truyền thông
5. Sở Khoa học và Công nghệ
6. Đài phát thanh và truyền hình tỉnh
7. Báo Lạng Sơn
8. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
9. Hội Nông dân tỉnh
10. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
12. Các phòng ban, đơn vị thuộc Sở (Phòng Kế hoạch tài chính; Phòng Thủy
sản - KTTH; Chi cục Chăn nuôi Thú y; Chi cục Trồng trọt và BVTV; Trung tâm
khuyến nông)

