
   UỶ BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN NHƯ THANH                                Độc lập – Tự do – hạnh phúc 

BCĐ QUẢN LÝ VSATTP 

 
  Số :           /QĐ-BCĐ                              Như Thanh, ngày        tháng       năm 2022 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm 

 dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân năm 2022. 
 

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO VỀ QUẢN LÝ VỆ SINH 

 AN TOÀN THỰC PHẨM 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; 

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

Thực hiện Kế hoạch số 304/KH-BCĐ ngày 16/12/2021 của BCĐ quản lý 

VSATTP huyện Như Thanh về kế hoạch kiểm tra liên ngành ATTP trên địa bàn 

huyện năm 2022; Kế hoạch số 319/KH-BCĐ ngày 31/12/2021 của BCĐ quản lý 

VSATTP huyện về triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên 

đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân năm 2022; 

Theo đề nghị của Văn phòng điều phối VSATTP huyện.  
 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân năm 2022 gồm các ông (bà) có 

tên sau: 
 

1.Bà: Lê Ngọc Hoa - PCT UBND huyện -Trưởng đoàn 

2.Ông: Nguyễn Văn Lượng - GĐ TTYT huyện - Phó đoàn 

3.Ông: Vũ Đức Dũng - PCVP HĐND&UBND huyện - Phó đoàn 

4.Ông: Nguyễn Duy Cường - Cán bộ TTYT huyện - Thành viên 

5.Ông:  Lương Văn Lực  - Cán bộ Công an huyện - Thành viên 

6.Ông: Nguyễn Xuân Văn - Công chức Phòng NN&PTNT - Thành viên 

7.Ông: Đỗ Ngọc Thìn - Công chức phòng KT-HT - Thành viên 

8.Ông: Trần Xuân Anh - CB Đội QLTT số 13 - Thành viên 

Điều 2. Đoàn kiểm tra tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh thực 

phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống đã dự kiến tại Kế hoạch 319/KH-BCĐ ngày 

31/12/2021 của BCĐ quản lý VSATTP huyện trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 

và mùa Lễ hội Xuân năm 2022.  



- Hình thức kiểm tra: Theo kế hoạch triển khai thực hiện kiểm tra ATTP Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân năm 2022 

- Thời gian kiểm tra: Từ ngày 10/01/2022 đến ngày 12/3/2022. 

Điều 3. Nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra: 

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

tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa 

bàn huyện trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân năm 2022. 

- Xử lý hoặc kiến nghị người có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp 

luật về ATTP của chủ cơ sở. 

Điều  4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

   Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có 

liên quan và các ông bà có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 
 

 Nơi nhận: 

 - Như điều 4; 

 - Thường trực HU, HĐND huyện; 

 - Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

 - Công an huyện; 

 - Trung tâm Y tế huyện; 

 - Đội QLTT số 13; 

 - UBND 14 xã, thị trấn; 

 - Lưu VT, VP 

TRƯỞNG BAN 
 
 
 
 
 
 
 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN                                                                              
Đặng Tiến Dũng 
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