
   UỶ BAN NHÂN DÂN                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTA NAM 

HUYỆN QUẢNG XƯƠNG                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 Số:        /UBND-NN                        Quảng Xương, ngày       tháng     năm 2020 
V/v lựa chọn, bình xét khen thưởng 

tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong công tác đảm bảo attp năm 2020 

 

                       Kính gửi:   

                                      - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, 

                                      - Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể huyện, 

                                      - Các thành viên Ban chỉ đạo VS ATTP huyện, 

                                      - Phòng Nông nghiệp và PTNT, 

                                      - Phòng kinh tế - Hạ tầng, 

                                      - Phòng Y tế. 

 

 Ngày  17  tháng 11 năm 2020 Ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực 

phẩm tỉnh Thanh Hóa  đã có Hướng dẫn số 245 /HD-BCĐ về việc  hướng dẫn 

lựa chọn, bình xét khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu 

trong công tác  đảm bảo attp năm 2020. Để biểu dương, khen thưởng các tập thể, 

cá nhân trên địa bàn huyện có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo vệ 

sinh an toàn thực phẩm, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn, Các thành viên Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm huyện, thủ 

trưởng các phòng, ban có liên quan, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện, 

triển khai, phổ biến nội dung Hướng dẫn số 245 /HD-BCĐ ngày 17/11/2020 cảu 

Bna chỉ đạo vệ sinh ATTP tỉnh Thanh Hóa  để các tổ chức, cá nhân liên quan 

trên địa bàn huyện, địa bàn xã, thị trấn biết để thực hiện (Có Hướng dẫn số 

245/HD-BCĐ gửi kèm) đồng thời gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng theo trình tự, 

thủ tục tại hướng dẫn số 245 về UBND huyện qua (Phòng Nông nghiệp và 

PTNT- thường trực Văn phòng điều phối vệ sinh an toàn thực phẩm huyện) 

trước ngày 29/11/2020, sau ngày trên nếu tổ chức, cá nhân, tập thể, đơn vị nào 

không nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng thì coi như không có thành phần được 

khen thưởng ./. 

 
Nơi nhận:                                                                              
- Thường trực huyện ủy, HĐND, UBND ( b/c);                               
- Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND huyện (b/c); 

- Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể huyện (t/h); 

- Các thành viên Ban chỉ đạo VS ATTP huyện (t/h); 

- Phòng nông nghiệp (t/h); 

- Phòng kinh tế - Hạ tầng (t/h) 

- Phòng Y tế  (t/h) ; 

- UBND các xã, thị trấn( t/h) ;                                                                   

- Lưu VT.        

                KT.CHỦ TỊCH 
               PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

              Hà Thế Anh                                                           
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