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Thạch Hà, ngày       tháng      năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật  

về An toàn thực phẩm trên địa bàn huyện  
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
 

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

 Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010; 

Căn cứ Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành quy định quản lý về an toàn thực phẩm trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND 

tỉnh về Ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, 

viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý 

doanh nghiệp Nhà nước, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn Nhà nước 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; 

 Thực hiện Công văn số 4233/UBND-VX1 ngày 03/8/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc thực hiện nội dung kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức 

Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm; 

Kế hoạch số 60/KH-BCĐ ngày 22/8/2022 của Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP về 

Kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2022; 

Xét đề nghị của Phòng Y tế tại Tờ trình số 73/TTr-YT ngày 22/8/2022 (sau 

khi có ý kiến thống nhất của các đơn vị có liên quan); 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về 

An toàn thực phẩm trên địa bàn huyện, gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Ông Võ Văn Dũng, Trưởng phòng Y tế - Trưởng đoàn; 

2. Ông Trịnh Thế Tài, Cán bộ Đội Cảnh sát điều tra về tội phạm KT-MT 

Công an huyện - Thành viên; 

3. Bà Lê Quỳnh Hoa, Công chức Phòng Kinh tế - Hạ tầng - Thành viên; 

4. Bà Trần Thị Hồng Thắm, Công chức Phòng Tư pháp - Thành viên; 

5. Bà Phan Thị Ánh Nguyệt, Viên chức Trung tâm Y tế huyện - Thành viên; 



 
 

6. Bà Biện Thị Ngọc Thúy, Viên chức biệt phái tại Phòng Y tế - Thành viên; 

7. Trưởng Trạm Y tế, Trưởng Công an các xã, thị trấn nơi được kiểm tra - 

Thành viên. 
 

Điều 2. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ: 

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

phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm; các quy định về 

quảng cáo, ghi nhãn, nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm; quy định về công bố, tự 

công bố sản phẩm; điều kiện sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; việc sử 

dụng phụ gia, phẩm màu, hương liệu, chất hỗ trợ chế biến, nguồn gốc nguyên 

liệu trong sản xuất, chế biến thực phẩm… Lấy mẫu kiểm nghiệm để đánh giá 

chất lượng sản phẩm (khi thấy có nguy cơ mất an toàn thực phẩm). Xử lý theo 

thẩm quyền và kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý đối với các hành vi vi phạm 

theo quy định của pháp luật. 

- Giao Trưởng đoàn xây dựng phương án, phân công nhiệm vụ tổ chức 

thực hiện và báo cáo kết quả về UBND huyện theo quy định. 

- Thời gian kiểm tra: Từ ngày 26/8/2022 đến hết ngày 26/9/2022. 

- Đoàn tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 
 

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

Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện; Trưởng các phòng: Nội vụ, Y 

tế; Tư pháp, Kinh tế và Hạ tầng; Trưởng Công an huyện; Giám đốc Trung tâm Y 

tế huyện; Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và 

các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NV, YT. 

  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Khoa 
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