UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 506 /SKHCN-VP

Quảng Trị, ngày 10 tháng 9 năm 2021

V/v triển khai Kế hoạch đảm bảo
an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh
Quảng Trị giai đoạn 2021-2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Phòng Quản lý Khoa học;
- Thanh tra Sở;
- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
- Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN.
Ngày 18/8/2021 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 141/KH-UBND Kế
hoạch Đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 20212025 (gửi kèm). Trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ được giao nhiệm vụ:
1. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh nhiệm
vụ khoa học và công nghệ nghiên cứu triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ
thuật vào sản xuất thực phẩm đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm.
2. Chủ trì tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về tiêu chuẩn kỹ thuật.
3. Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra về
tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ đối với các tổ chức, cá nhân
sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
Để triển khai thực hiện Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 18/8/2021, Giám
đốc Sở giao Phòng Quản lý Khoa học, Thanh tra Sở, Chi cục Tiêu chuẩn Đo
lường Chất lượng và Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN
chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ
của mình tham mưu Ban Giám đốc thực hiện nhiệm vụ của Kế hoạch nói trên và
báo cáo kết quả thực hiện gửi về Văn phòng Sở trước ngày 30/11 hàng năm để
tổng hợp báo cáo Sở Y tế đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở;
- Lưu: VT.
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