
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-NN Thanh Hóa, ngày       tháng      năm 2021
 

V/v giao ban hành Hướng dẫn 

xét chọn, khen thưởng đối với 

tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong 05 năm thực hiện 

Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 

18/8/2016 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh. 

 

                          

 

Kính gửi: Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh 

về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng khóa XI “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới” và 05 năm thực hiện Nghị 

quyết số 04-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực 

phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Giao Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh chủ trì, phối 

hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan ban hành 

Hướng dẫn xét chọn, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong 05 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm 

bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; đề xuất, báo cáo 

Chủ tịch UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- PCT UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng (để b/c); 

- Lưu: VT, NN.  

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

Cao Thanh Tùng 
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