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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về an toàn thực phẩm 

 

Thực hiện Công điện số 09/CĐ-VPCP ngày 04/01/2020 của Văn phòng 

Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về an toàn thực phẩm 

do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ 

chức Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh như sau: 

1. Thời gian: bắt đầu từ 08 giờ, ngày 11/01/2020 (Thứ Bảy). 

2. Địa điểm: Phòng họp trực truyến Trung tâm Thông tin - Công báo - 

Tin học tỉnh và Phòng họp trực tuyến UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

3. Thành phần tham dự, trân trọng kính mời: 

* Tại điểm cầu ở tỉnh (Phòng họp trực truyến Trung tâm Thông tin - 

Công báo - Tin học tỉnh). 

- Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh (Mời chủ trì); 

- Đại diện Thường trực HĐND tỉnh, UBMTTQ tỉnh; 

- Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh (theo Quyết 

định số 3026/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo liên 

ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Hà Tĩnh - gửi kèm theo); 

- Đại diện lãnh đạo và phòng chuyên môn: Chi cục An toàn vệ sinh thực 

phẩm, Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản;  

- Đại diện lãnh đạo Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh; 

- Đại diện lãnh đạo một số hiệp hội, doanh nghiệp lớn triển khai mô hình 

sản xuất chuỗi an toàn thực phẩm (giao Chi cục An toàn vệ sinh thực phấm bố 

trí và tin mời 05 đơn vị); 

- Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh cử phóng viên dự và đưa tin. 

* Tại điểm cầu ở các huyện, thành phố, thị xã (Phòng họp trực tuyến 

UBND các huyện, thành phố, thị xã). 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã (mời chủ trì); 

- Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm cấp huyện;  

- Đại diện lãnh đạo các ban, ngành cấp huyện (giao UBND huyện bố trí 

và tin mời); 

- Chủ tịch UBND cấp xã, Trưởng Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm cấp xã 

và công chức trực tiếp theo dõi công tác an toàn thực phẩm cấp xã. 

- Trung tâm Văn hóa Truyền thông các huyện, thành phố, thị xã cử phóng 

viên dự và đưa tin. 



4. Phân công nhiệm vụ: Giao Sở Y tế (Chi cục an toàn vệ sinh thực 

phẩm) phối hợp với Trung tâm Thông tin - Công báo - Tin học tỉnh chuẩn bị các 

điều kiện đảm bảo phục vụ Hội nghị.  

Đề nghị các đại biểu nghiên cứu tài liệu (gửi kèm giấy mời này), tham dự 

đúng thành phần và thời gian nêu trên./. 
 

Nơi nhận: 

- Như thành phần mời dự hội nghị; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh; 

- Chánh VP, các Phó VP; 

- Trung tâm TT-CB-TH; 

- Lưu: VT, VX1. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

  KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

    PHÓ VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

 

                 

                Trần  Tuấn  Nghĩa 
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