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  Số: 09/GM - UBND            Cao Lộc, ngày 08  tháng 01 năm 2020 

GIẤY MỜI 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về an toàn thực phẩm 
               

  Thực hiện Giấy mời số 11/GM-UBND ngày 06/01/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về an toàn thực phẩm; UBND 

huyện Cao Lộc mời các thành phần tham dự Hội nghị trực tuyến như sau: 

1. Thành phần  

* Ở huyện mời: 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện;  

- Thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh An toàn thực phẩm huyện 

Cao Lộc (theo Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 27/3/2019 của Chủ tịch UBND 

huyện Cao Lộc). 

- Lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện, Hội phụ nữ huyện, Hội Nông dân huyện. 

* Ở xã mời: 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;  

- Thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh An toàn thực phẩm các xã, 

thị trấn; công chức trực tiếp theo dõi công tác an toàn thực phẩm các xã, thị trấn. 

- Lãnh đạo Ủy ban MTTQ, Hội phụ nữ, Hội Nông dân các xã, thị trấn. 

2. Địa điểm: Tại Hội trường HĐND và UBND huyện. 

3.Thời gian: 8 giờ, ngày 11/01/2020 (thứ Bảy). 

4. Tổ chức thực hiện 

4.1. Văn phòng HĐND và UBND huyện:  

 - Tiếp nhận Báo cáo của UBND tỉnh về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh năm 

2019 và phương hướng, nhiệm vụ 2020. 

  - Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuẩn bị báo cáo về về vệ sinh an toàn 

thực phẩm tỉnh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 2020 trên địa bàn huyện; 

chuẩn bị bài phát biểu của lãnh đạo huyện tại Hội nghị. 

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật 

bảo đảm cho Hội nghị. Thời gian kiểm tra, chạy thử đường truyền thực hiện vào 13 

giờ 30 phút ngày 10/01/2020 và thử lại từ 7 giờ 00 ngày 11/01/2020. 

- Chuẩn bị nội dung liên quan khác. 
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UBND huyện kính mời các đồng chí Lãnh đạo, các đại biểu đến dự họp 

đúng thời gian, địa điểm trên./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                          
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện;  

- C,PVP; 

- Các CVVP; 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Hoàng Văn Dũng 
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