
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUAN SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh  phúc 

 

Số:       /QĐ-UBND Quan Sơn, ngày      tháng 4 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Thành lập đoàn kiểm tra Liên ngành “Tháng hành động  

vì an toàn thực phẩm” năm 2021 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN QUAN SƠN 

Căn cứ luật tổ chức HĐND và các cấp ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

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

Căn cứ Nghị định số 38/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính  phủ qui định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; 

Căn cứ Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày04/9/2018 của Chính phủ quy định 

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

 Thực hiện  Kế hoạch số 04/KH-BCĐ ngày 07/4/2021 của BCĐ quản lý về vệ 

sinh ATTP huyện Quan Sơn về triển khai công tác đảm bảo ATTP “ Tháng hành 

động vì an toàn thực phẩm năm 2021; 

Xét đề nghị của Thường trực Ban chỉ đạo VSATTP huyện Quan Sơn, 
                                                 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều1. Thành lập đoàn kiểm tra Liên ngành về  “Tháng hành động  

vì an toàn thực phẩm” năm 2021 gồm những ông (bà) sau: (có danh sách 

kèm theo). 

Điều 2. Đoàn kiểm tra Liên ngành về an toàn thực phẩm “Tháng hành động  

vì an toàn thực phẩm” năm 2021 có trách nhiệm xây dựng chương trình, nội dung 

và thời gian cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện theo đúng nội dung Kế hoạch số  

04/KH-BCĐ ngày 07/4/2021 của Ban chỉ đạo quản lý về VSATTP huyện.  

Trưởng đoàn có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên đoàn 

kiểm tra. 

Đoàn kiểm tra tự giải thể sau khi hoàn thành kế hoạch. 

§iÒu 3. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc tõ ngµy ký. 

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng các phòng: Y tế, Nông 

nghiệp&Phát triển nông thôn, Kinh tế - Hạ tầng, Giám đốc TTYT, Đội quản lý thị 

trường số 11, Thủ trưởng các phòng ban, ngành có liên quan và các ông (bà) có tên 

tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
 - Như Điều 3 QĐ;                                                                                                                                       

 - Thường trực UBND huyện; 

 - Ban CĐ Tỉnh;                                                                                                     

 - Lưu VP, YT.       

   

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Chu Đình Trọng 



DANH SÁCH 

THÀNH VIÊN ĐOÀN KIỂM TRA LIÊN NGÀNH 

VSATTP HUYỆN QUAN SƠN 
(Ban hành theo Quyết định số:     /QĐ-UBND, ngày      /4/2021 của Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn) 

 

TT Họ tên Đơn vị Chức danh 

1 Vi Văn Định Phòng  Y tế Trưởng đoàn 

2 Nguyễn Văn Sinh Phòng NN-PTNT P. Trưởng đoàn 

3 Lưu Linh Trang Phòng Y tế Thành viên 

4 Lê Khắc Hưng Trung tâm Y tế Thành viên 

5 Lữ Thanh Cầu UBMTTQ huyện Thành viên 

6 Nguyễn Danh Ngọc Đội QLTT số 11 Thành viên 

7 Đào Văn Dương Trung tâm DVNN Thành viên 

8 Đại diện Công an  Các  xã, thị trấn Thành viên 

   

 Lưu ý: Các ngành có thành viên tham gia đoàn kiểm tra liên ngành, khi có 

chương trình công tác được điều động đi kiểm tra theo kế hoạch nếu có lý do không 

thể tham gia được, phải báo cáo thủ trưởng cơ quan mình và đoàn trưởng kiểm tra 

liên ngành để điều động cán bộ khác đi thay./.  
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