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QUYẾT ĐỊNH 

V/v Kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm  

Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KON RẪY 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; 

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-BCÐ ngày 20/12/2022 của Ban Chỉ đạo liên 

ngành an toàn thực phẩm huyện về việc triển khai công tác bảo đảm ATTP Tết 

Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân năm 2023; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Y tế (tại Tờ trình số 01/TTr-PYT ngày 

10/01/2023). 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm 

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

huyện Kon Rẫy từ ngày 10/01/2023 đến ngày 20/01/2023. 

Điều 2. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành gồm: 

1. Trưởng đoàn: Lãnh đạo Phòng Y tế. 

2. Phó trưởng đoàn: 

- Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 

- Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

3. Thành viên: 

- 01 Công chức biệt phái của Phòng Y tế huyện. 

- 01 Viên chức Trung tâm Y tế huyện (tham gia kiểm tra, làm test nhanh và 

lấy mẫu gửi kiểm nghiệm - khi cần thiết). 

- 01 Viên chức Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện 

(tham gia ghi hình và đưa tin). 

- 01 Cán bộ Công an huyện. 
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- Đại diện Ủy ban nhân dân xã, thị trấn (khi đến kiểm tra tại địa phương). 

- Mời đại diện: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Hội Liên hiệp Phụ 

nữ huyện; Hội Nông dân huyện tham gia với vai trò thành viên. 

Điều 3. Nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra liên ngành:  

- Tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm an 

toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống 

trên địa bàn huyện. Trong quá trình kiểm tra, kết hợp làm tốt công tác tuyên 

truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về an toàn thực phẩm.  

- Làm test nhanh đánh giá chất lượng thực phẩm và lấy mẫu gửi kiểm nghiệm 

(khi cần thiết).  

- Phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất xử lý kịp thời đối với các tổ 

chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả sau khi kết thúc đợt kiểm tra. 

Đoàn kiểm tra liên ngành tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trưởng phòng Y tế huyện; 

Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng; Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị liên quan và các thành phần tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như điều 4; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

- Thành viên Ban Chỉ đạo LN ATTP huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Hồng Thu 
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