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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HẠ LANG 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ Luật an toàn thực phẩm ngày 17/6/2010;  

 Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; 

 Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ  

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; 

 Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNN&PTNT-BCT ngày 

09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn, Bộ Công 

thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn 

thực phẩm; 

 Theo đề nghị của Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Kiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh  an toàn thực phẩm  

trên địa bàn huyện Hạ Lang, gồm các ông, bà sau:  

 1.Trưởng đoàn: Bà Đàm Thị Hưng, Phó chánh văn phòng 

HĐND&UBND huyện; 

 2. Phó trưởng đoàn:  Bà Tô Trinh Nương, Trưởng  khoa Y tế Công 

cộng, Dinh dưỡng và ATTP - Trung tâm y tế huyện;   

 3. Các thành viên: 

 - Ông Hà Đình Khánh, Chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 

 - Bà Thẩm Thị Hai, Chuyên viên Phòng Nông nghiệp&PTNT – Thư ký. 

         - Ông Mã Văn Phúc, Kỹ thuật viên Trưởng, Khoa dược, Trang thiết bị- 

Vật tư y tế và Xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh- Trung tâm y tế huyện. 
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 - Đại diện Công an huyện. 

 - Đại diện Đội Quản lý thị trường số 2. 

 Điều 2.  Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ: 

 - Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về  an toàn thực phẩm 

tại các cơ sở trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống 

trên địa bàn huyện. 

 - Lấy mẫu thực phẩm kiểm tra bằng test nhanh về chất lượng an toàn thực phẩm.   

 - Phát hiện và đề xuất kiến nghị xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có 

hành vi vi phạm về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các hộ kinh 

doanh, cơ sở chế biến nhập khẩu thực phẩm, các mặt hàng không rõ nguồn gốc, 

xuất xứ, không có nhãn mác, mốc hỏng, ôi thiu… lưu thông trên thị trường theo 

đúng quy định của pháp luật. 

 - Nhiệm vụ của các thành viên Đoàn kiểm tra do Trưởng đoàn phân công. 

 - Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện, Chi cục VSATTP 

tỉnh theo đúng thời gian quy định 

 Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Thủ trưởng cơ quan, 

đơn vị liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

2567/QĐ-UBND, ngày 10/10/2022 của UBND huyện Hạ Lang./. 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 3 ( thi hành); 
- Sở Y tế; 
- Chi cục ATVSTP; 
- TT. Huyện uỷ;                                       
- TT. HĐND huyện; 
- CT, Các PCT UBND huyện; 
- Cổng TTĐT huyện; 
- Lưu VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 Nguyễn Phương Huy 

 

  

 

 

 


		2023-01-03T21:23:17+0700


		2023-01-04T14:59:43+0700


		2023-01-04T14:57:59+0700


		2023-01-04T14:57:59+0700




