
 

 

         UBND HUYỆN CAO LỘC         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

ĐOÀN KIỂM TRA LIÊN NGÀNH                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   TẠI QĐ SỐ 4451 VỀ VSATTP 

                                                                                              
Số:      /GM-ĐKTr                                             Cao Lộc, ngày     tháng 01 năm 2020 

GIẤY MỜI  
 

Thực hiện Quyết định số 4451/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Chủ tịch 

UBND huyện Cao Lộc về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh An 

toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Canh tý và mùa Lễ hội xuân 2020.  

Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm huyện tại 

Quyết định số 4451/QĐ-UBND mời các thành viên đến dự họp thống nhất kế 

hoạch và triển khai kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán Canh tý và mùa Lễ hội xuân 2020 cụ thể như sau: 

1. Thành phần: 

- Các thành viên đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh An toàn thực phẩm 

trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh tý và mùa Lễ hội xuân 2020 tại (Quyết 

định số 4451/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc). 

2. Nội dung: Họp thống nhất nội dung kế hoạch, triển khai kiểm tra về vệ 

sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh tý và mùa Lễ hội 

xuân 2020 trêm địa bàn huyện. 

3. Thời gian: Bắt đầu 08 giờ 00 phút, ngày 10/01/2020. 

 4. Địa điểm:  Tại Hội trường HĐND và UBND huyện Cao Lộc. 

 

 Đề nghị các đồng chí đến dự họp đúng thành phần thời gian, địa điểm trên./. 

  
                                             

Nơi nhận:                                                                                     TRƯỞNG ĐOÀN 
- Như thành phần mời;                                                                     
- C,PVP; 

- Lưu: VT. 

                               

 

 
                              PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG  

                     HĐND VÀ UBND HUYỆN 

                       Hoàng Văn Dũng 
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