
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SYT-NVYD 

V/v góp ý dự thảo Chương trình 

công tác trọng tâm bảo đảm an 

toàn thực phẩm năm 2022 

Kon Tum, ngày      tháng 01 năm 2022 

 

Kính gửi: 

 

 

- Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

  Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin 

  và Truyền thông, Văn hóa - Thể thao và Du    

lịch,  Khoa học và Công nghệ, Tài chính; 

- Cục Quản lý thị trường tỉnh; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; 

- Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
 

Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-BCĐ ngày 20/9/2016 của Ban Chỉ đạo liên 

ngành an toàn thực phẩm tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ 

đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh Kon Tum; Quyết định số 62/2017/QĐ-

UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 58/2016/QĐ-UBND ngày 

30/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các kết quả đạt được trong công tác bảo 

đảm an toàn thực phẩm năm 2021; 

Để có cơ sở triển khai Chương trình công tác năm 2022, Sở Y tế (Cơ quan 

thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh) xây dựng dự thảo 

Chương trình công tác trọng tâm bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2022 của Ban 

Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh (dự thảo gửi kèm và được đăng tải 

trên Trang thông tin điện tử Sở Y tế, địa chỉ: syt.kontum.gov.vn). Đề nghị các cơ 

quan, đơn vị, địa phương tham gia góp ý kiến cho dự thảo và gửi ý kiến góp ý 

bằng văn bản về Sở Y tế (qua Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, địa chỉ số 215 

Trần Khánh Dư, thành phố Kon Tum) trước ngày 20/01/2022 để chỉnh sửa, bổ 

sung và hoàn thiện trước khi trình ban hành.  
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Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Các phòng thuộc Sở Y tế; 

- Chi cục ATVSTP; 

- Trang Thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 

 

Đỗ Ngọc Hòa 
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