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    Ngọc Hồi, ngày      tháng       năm 2020 

 

 

GIẤY MỜI 
 

 

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện về việc triển khai đưa 

chuỗi cửa hàng bán sản phẩm an toàn tại chợ thị trấn Plei Kần đi vào hoạt động; 

 Văn phòng HĐND và UBND huyện mời họp với thành phần, thời gian, địa 

điểm như sau: 

 I. Thành phần: 

 - Đ/c Vương Văn Tuyên - Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ trì; 

- Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

 - Lãnh đạo Phòng Tài chính-Kế hoạch; 

 - Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

 - Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng; 

 - Lãnh đạo Phòng Y tế; 

 - Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

 - Lãnh đạo Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện; 

 - Lãnh đạo Ban quản lý DAĐT xây dựng huyện; 

 - Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; 

 - Lãnh đạo UBND thị trấn Plei Kần; 

- Lãnh đạo Hội nông dân huyện; 

- Lãnh đạo Hội liên hiệp Phụ Nữ huyện. 

II.Thời gian, địa điểm: 

 1. Thời gian: Lúc 08 giờ 00 phút, ngày 08/01/2020 (Thứ tư). 

2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 2, trụ sở HĐND và UBND huyện. 

 III. Nội dung: Giao các phòng và các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung sau: 

 1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chuẩn bị nội dung, hồ sơ và 

danh sách đăng ký của các cơ sở có sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn. 

2. Phòng Giáo dục và đào tạo: Lập danh sách các trường học có bếp ăn tập thể 

đăng ký tiêu thụ sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Chuẩn bị nội dung về các hộ có sản phẩm đạt 

tiêu chuẩn an toàn đăng ký giấy chứng nhận kinh doanh. 

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Chuẩn bị nội dung về Phương án hoạt động chuỗi 

cửa hàng sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn. 



5. Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô th huyệnị: Chuẩn về quy chế hoạt động 

của quầy hàng bán sản phẩm an toàn. 

Văn phòng HĐND và UBND huyện đề nghị các đồng chí tham dự đúng thời 

gian, thành phần mời./. 
 

Nơi nhận: 
 

- Như thành phần; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT, TH. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Võ Đông 
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