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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành an toàn thực phẩm  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HÀ HUY TẬP 

 

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

Căn cứ  Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 06 năm 2010; 

Căn cứ luật xử lý vi phạm hành chính  số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012; 

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ –CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ về Quy 

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

        Căn cứ Nghị định số 115/2018/NĐ –CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về Quy 

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

        Căn cứ chỉ thị 17/CT-TTg ngày 11/05/2020 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 01/ KH-BCĐ ngày 02/01/2020 của Ban chỉ đạo vệ 

sinh an toàn thực phẩm phường Hà Huy Tập; 

Xét đề nghị của Trạm Trưởng trạm y tế phường Hà Huy Tập, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

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

trên địa bàn phường Hà Huy Tập gồm các ông, bà có tên sau đây: 

1. Ông Phạm Viết Cường, Phó Chủ Tịch UBND phường,       Trưởng đoàn 

2. Bà: Hồ Thị Ái, Trưởng trạm y tế phường,                             P.trưởng đoàn 

3. Bà: Ngô Thị Thắm, Công chức Văn phòng- Thống kế, Chuyên trách ATTP 

phường,  Thành viên 

4. Bà: Lê Thị Huyền Nhung, Cán bộ trạm y tế thư ký CT- ATTP,Thành viên 

5. Ông:  Đinh Xuân Hoàn, Công chức Văn hóa phường,       Thành viên 

6. Ông: Đậu Minh Anh Tuấn, Trưởng công an phường,       Thành viên 

7. Bà: Dương Thị Huê, Công chức Tư pháp hộ tịch phường,       Thành viên 

8. Ông: Trần Minh Học, Công chức ĐC-XD-MT                Thành viên 

Điều 2. Nhiệm vụ và đối tượng của Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành: 

1. Đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành có nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành các 

quy định của pháp luật trong hoạt động đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm trên địa 

bàn phường. 



2. Đối tượng kiểm tra, giám sát: Các tổ chức cá nhân, các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn phường Hà Huy Tập. 

3. Thời gian kiểm tra: Bắt đầu từ ngày 11/9/2020 đến 10/10/2020 đoàn có thể 

làm việc các ngày nghỉ (Thứ 7; CN) và các ngày lễ theo yêu cầu công việc. 

4. Kinh phí hoạt động của đoàn kiểm tra thực hiện theo Quy định của Nhà nước. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các quyết định kiện 

toàn trước đó. 

Văn phòng UBND phường; Các ông, bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Phòng y tế TP (báo cáo); 

- TTYT TP; 

- TT. Đ ủy, TT. HĐND phường, 

- Chủ tịch, PCT-UBND phường; 

- Như điều 3; 

- Lưu VP- UBND. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Văn Huyên 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		huyenvan2015@gmail.com
	2020-09-11T07:49:37+0700


		huyenvan2015@gmail.com
	2020-09-11T07:50:05+0700




