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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Tổ thẩm định đánh giá, xếp loại cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm tại HTX nông nghiệp và dịch vụ Xuân Du,  

xã Xuân Du, huyện Như Thanh.  

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHƯ THANH   

 

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 22/11/2019; Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010;  

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

định xử phạt vi pham hành chính về an toàn thực phẩm; Nghị định số 15/2018/NĐ-

CP ngày 22 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật an toàn thực phẩm; 

Căn cứ  Thông tư  số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT; 

Căn cứ Quyết định 18/2019/ QĐ-UBND ngày 25/6/2019 về việc ban hành 

Quy định phân công, phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa;  

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nông nghiệp &PTNT huyện.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Tổ thẩm định đánh giá, xếp loại cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm tại HTX nông nghiệp và dịch vụ Xuân Du, huyện Như Thanh, gồm 

các ông (bà) có tên sau: 

1. Ông: Quách Minh Đức     - PTP.  Nông nghiệp &PTNT                    - Tổ trưởng  

2. Bà: Ngô Thị Huyền     - PGĐ. Trung tâm DVNN                 - Tổ viên 

3. Ông: Nguyễn Xuân Văn                     - CV. Phòng NN & PTNT - Tổ viên 

Điều 2. Tổ thẩm định có trách nhiệm. 

- Chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung và phối hợp với UBND xã Xuân Du 

thẩm định đánh giá, xếp loại cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại HTX nông 

nghiệp và dịch vụ Xuân Du, xã Xuân Du, huyện Như Thanh. 
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- Tổ chức thực hiện đánh giá các nhóm tiêu chí theo quy định tại Thông tư số 

38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định 

việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

- Các thành viên Tổ thẩm định hoạt động kiêm nhiệm và tự giải thể khi 

hoàn thành nhiệm vụ.   

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

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng Phòng Nông nghiệp 

&PTNT; Trung Tâm dịch vụ nông nghiệp huyện; Thủ trưởng các đơn vị liên 

quan, Chủ tịch UBND xã Xuân Du và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 
-  Như điều 3; 

-  Chủ tịch; PCT UBND phụ trách KT huyện; 

-  Phòng Nông nghiệp &PTNT; 

-  Trung tâm DV nông nghiệp huyện; 

- Lưu: VT, NN. 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hàn Văn Huyên 
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