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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1153/UBND-NN 

V/v cung cấp thông tin về tai nạn 

lao động khi thu hoạch hoa Hồi và 

đề xuất các giải pháp để hạn chế 

các rủi do khi thu hoạch  

sản phẩm hoa Hồi 

Văn quan, ngày 05 tháng 11 năm 2019 

   Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã , thị trấn 

Thực hiện Công văn số 854/SKHCN-QLKH ngày 29/10/2019 của Sở Khoa 

học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn về việc phối hợp kiểm tra, cung cấp thông tin và báo 

cáo xử lý các thông tin trên báo chí. Trong đó có nội dung theo báo Công an nhân dân 

(cnd.com.vn), ngày 28/7/2019, tác giả Ngọc Tùng “Báo động tai nạn lao động khi thu 

hoạch hoa Hồi”.  

Để có thông tin đầy đủ phục vụ công tác điều tra, xác minh và báo cáo về Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn; Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan yêu cầu 

UBND các xã, thị trấn cung cấp thông tin về tai nạn lao động khi thu hoạch hoa Hồi 

và đề xuất các giải pháp để hạn chế các rủi do khi thu hoạch sản phẩm hoa Hồi. 

Báo cáo gửi về UBND huyện qua Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn trước ngày 10/11/2019 để tổng hợp báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Lạng Sơn theo quy định. 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện đúng 

thời gian quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Triệu Đức Dũng 

 


