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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Song An, ngày 05 tháng 02 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp
Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SONG AN
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật an toàn thực phẩm năm 2010;
Căn cứ Nghị định 38/2012/NĐ-CP, ngày 25/04/2012 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;
Xét đề nghị của Trưởng Trạm y tế xã Song An,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn xã Song
An gồm các ông (bà) có tên sau:
1. Ông Nguyễn Lê Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã làm Trưởng đoàn.
2. Ông Từ Văn Thơm, Trưởng trạm y tế làm Phó Trưởng đoàn.
3. Bà Nguyễn Thị Lệ, nhân viên phụ trách chương trình VSATTP làm
thành viên.
4. Ông Cao Trung Thiên, công chức Tư pháp - Hộ tịch làm thành viên.
5. Bà Phạm Thị Thúy Hồng, công chức Văn hóa - xã hội làm thành viên.
6. Bà Nguyễn Thị Nga, công chức Địa chính-Nông nghiệp- Xây dựng và
Môi trường làm thành viên.
7. Ông Lê Quốc Dũng, Phó trưởng Công an xã làm thành viên.
8. Ông Trần Hữu Huy, nhân viên Thú y làm thành viên.
9. Trưởng, phó các thôn, làng làm thành viên.
10. Mời: Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) UBMTTQVN xã, Hội Cựu chiến
binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Bí thư (hoặc Phó Bí thư) Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh xã làm thành viên.
Điều 2. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ:
Kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.
Kiểm tra, nhắc nhở, vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
chú trọng kiểm tra các cơ sở kinh doanh thực phẩm, thực hành đúng quy định về
vệ sinh an toàn thực phẩm.
Tăng cường kiểm tra, giám sát phát hiện và xử lý các trường hợp ô nhiễm
thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã.
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Trưởng đoàn sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân xã trong khi thực hiện
nhiệm vụ.
Điều 3. Công chức Văn phòng - Thống kê, các ông (bà) có tên tại Điều 1
chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã ;
- Trưởng các thôn, làng ;
- Các chi bộ;
- Lưu: VP
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