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QUYẾT ĐỊNH 

Kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm  

nhân Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  

 

 Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

 Căn cứ Luật An toàn thực phẩm năm  2010;  

 Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-BCĐ  ngày 06 tháng 4 năm 2021 của Ban Chỉ 

đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Hà Nam về việc triển khai “Tháng hành động 

vì an toàn thực phẩm” năm 2021’ 

 Thực hiện Kế hoạch số: 03/KH-BCĐ ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Ban chỉ 

đạo liên ngành về an toàn thực phẩm huyện Thanh Liêm về việc triển khai công tác 

bảo đảm an toàn thực phẩm “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Y tế huyện Thanh Liêm, 

  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thanh kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh dịch vụ thực 

phẩm trên địa bàn huyện nhân Tháng hàng động vì an toàn thực phẩm năm 2021. 

Điều 2.  Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm Tháng hành động 

2021 gồm các ông (bà) có tên sau: 
 

1. Ông Lê Quốc Mịnh - Phó Đội trưởng đội QLTT số 1 - Trưởng đoàn 

2. Ông Lê Quang Bảo - Chuyên viên Nghiệp vụ y - PYT - Phó Trưởng đoàn 

3. Ông Đinh Xuân Hùng  - Phụ trách khoa VSATTP - TTYT  - Phó trưởng đoàn 

4. Bà Hàn Thị Tuyền  - Cán bộ phòng Y tế - Thư ký 

5. Bà Lại Thị Hiên - Cán bộ khoa ATTP-TTYT - Thành viên 

6. Bà Trương Thị Thanh Nhung - Kiểm soát viên đội QLTT số 1 - Thành viên 

7. Bà Trần Thị Liên  - Cán bộ Phòng NN&PTNT huyện - Thành viên 

8. Ông Đinh Hữu Linh - Cán bộ đội kinh tế ma tuý - CA huyện - Thành viên 

9. Ông Phạm Văn Quý - Cán bộ phòng Kinh tế và Hạ tầng - Thành viên 

10. Ông Lê Chí Thịnh - Cán bộ Ủy ban MTTQ huyện - Thành viên 



 
 

* Mời Lãnh đạo UBND xã, thị trấn và cán bộ phụ trách ATTP xã, thị trấn tham 

gia cùng đoàn  

      - Thời gian  kiểm tra từ ngày  21/4/2021 đến ngày 15/5/2021. 

Điều 3. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ: 

- Kiểm tra các bếp ăn tập thể, các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh tiêu 

dùng thực phẩm trên địa bàn huyện, đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khoẻ 

người tiêu dùng trong Tháng hành động vì ATTP năm 2021. 

- Phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về chất lượng an toàn thực phẩm trong 

quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh tiêu dùng thực phẩm 

theo quy định của Pháp luật 

- Được sử dụng con dấu và ấn chỉ của Đội quản lý thị trường số 1 để xử lý vi 

phạm hành chính theo quy định hiện hành của pháp luật. 

- Đoàn tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo kết quả về UBND 

huyện  
 

 Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Huyện ủy, 

HĐND và UBND huyện, Thủ trưởng các ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ  thi hành quyết định này ./. 

 
Nơi nhận: 

- Sở Y tế, BCĐ liên ngành tỉnh;    (để b/c) 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như điều 5 (để thực hiện); 

- Lưu VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Mạnh Dũng 
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