
  

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số:  1614 /SNN-KHTC 
V/v: Báo cáo kết quả triển khai 

chương trình 526. 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Quảng Trị, ngày  31 tháng  8  năm 2020 

  
 

         
 

  nh g i:  Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản. 

 

 

Thực hiện công văn số 5925/BNN-QLCL ngày 28/8/2020 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về việc triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Vũ 

Đức Đam tại cuộc họp Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm ( 

Thông báo số 208/TB-VPCP ngày 19/6/2020) về việc giao Bộ Nông nghiệp và 

PTNT chủ trì tổng kết chương trình phối hợp giữa Ch nh phủ với Hội Nông dân 

Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam về tuyên truyền, vận động sản xuất, 

kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017-

2020( Chương trình 526), báo cáo Thủ tướng Ch nh phủ trước tháng 10/2020. 

Để xây dựng báo cáo tổng kết kết quả triển khai Chương trình 526, Sở Nông 

nghiệp và PTNT giao Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tham 

mưu Sở kết quả triển khai Chương trình 526 tại địa phương theo quy định. ( Có 

phụ lục kèm theo).  

Báo cáo kết quả triển khai g i về Sở Nông nghiệp và PTNT qua Email: 

(phongkehoachqt@gmail.com trước ngày 10/9/2020 để tổng hợp, báo cáo Bộ Nông 

nghiệp và PTNT. 

Nơi nhận:        KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên;         PHÓ GIÁM ĐỐC 
- GĐ, các PGĐ Sở;  

- Lưu: VT,  HTC.         

 

 

Nguyễn Hồng Phương 
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