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Kỳ Sơn, ngày 26 tháng 01 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành 

về an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán năm 2021 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

 

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

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

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 17/9/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; 

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 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; 

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; 

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-BCĐ ngày 10/9/2020 của Ban chỉ đạo liên 

ngành An toàn thực phẩm huyện về việc triển khai đợt thanh tra, kiểm tra liên 

ngành về An toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2020. 

Xét đề nghị của Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP xã, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực 

phẩm trong dịp tết trung thu năm 2020, gồm các ông (bà) có tên sau: 
 

1.Bà: Nguyễn Thị Lam Hồng  P .chủ tịch UBNN xã    Trưởng đoàn 

2. Ông: Nguyễn Thế Hùng  Trưởng trạm Y tế  Phó đoàn 

3. Ông: Nguyễn Tuấn Anh  Trưởng CA xã  Thành viên 

4. Ông: Nguyễn Thanh Huyền  Cán bộ thú y xã  Thành viên 

5. Ông: Hoàng Thái Hòa   Kế toán ngân sách xã Thành viên 

6. Ông: Nguyễn Thị Thu Thủy  Chuyên trách VSATTP Thành viên 



          Điều 2. Đoàn thanh tra, kiểm tra có nhiệm vụ:     

 1. Kiểm tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước về đảm bảo chất 

lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực 

phẩm, dịch vụ ăn uống. Xử lý các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy 

định của pháp luật. 

  3. Đoàn sử dụng con dấu của UBND xã phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra. 

4. Sử dụng biên lai thu tiền phạt của UBND xã. 

      6. Thời gian kiểm tra: từ 24/9/2020 đến 30/9/2020 

          Đoàn tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

          Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Văn phòng HĐND, UBND xã và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Ngọc 
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