
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THỌ 

 

Số 3162/UBND-NN 
V/v Kiểm tra kết quả thực hiện công tác quản lý 

sản xuất, kinh doanh, chế biến lâm sản, giống, 

VTNN, ATTP nông lâm thủy sản năm 2020, 

triển khai nhiệm vụ năm 2021 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc  lập - Tự do - Hạnh  phúc 

 

             Đức Thọ, ngày 08 tháng 12  năm 2020 

                          Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện công tác quản lý 

nhà nước đối với các tổ chức, cơ sở, cá nhân sản xuất, kinh doanh, chế biến lâm 

sản, giống, vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông lâm thủy 

sản năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ Chủ tịch UBND huyện giao: 

1. Đoàn kiểm tra liên ngành huyện theo Quyết định số 7262/QĐ-UBND 

ngày 30/11/2020 chủ trì thực hiện, tổng hợp báo cáo kết quả với UBND huyện để 

chỉ đạo (Thời gian làm việc có lịch cụ thể kèm theo). 

2. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chuẩn bị báo cáo kết quả thực hiện bằng 

văn bản (Có mẫu kèm theo), chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo khác để phục vụ 

cuộc làm việc. 

Yêu cầu Đoàn kiểm tra liên ngành huyện và chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

triển khai thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận 

- Như trên; 

- Sở Nông nghiêp - PTNT (B/c); 

- TTr HU, HĐND huyện (B/c); 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ngành chuyên môn cấp huyện 

liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VT; 

- Gửi VB giấy và thư điện tử. 
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    Nghuyễn Anh Đức 
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