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       céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

  §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

 
               Kú H¶i, ngµy  14  th¸ng  01 n¨m 2019 

 

QuyÕt ®Þnh 

VÒ viÖc thành lập đoàn kiểm tra ATTP tÕt nguyªn ®¸n Kỷ Hợi  

vµ lÔ héi mïa xu©n năm 2019 
 

              Uû ban nh©n d©n x·  

C¨n cø LuËt tæ chøc chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng ngµy 19/6/ 2015; 

Căn cứ luật ATVS thực phẩm;sè 55/2010QH/12; 

Căn cứ nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngµy 12/11/2018 về sửa đổi bổ sung 

một sô quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ y tế; 

 Căn cứ Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 quy định về xử lý vi 

phạm hành chính an toàn thực phẩm; 

C¨n cø Kế hoạch sè 01/KH-BC§ ngµy 02/01/2019 cña BC§ VSATTP 

HuyÖn tÕt nguyªn ®¸n Kỷ Hợi vµ lÔ héi Mïa Xu©n n¨m 2019; 

Xét đề nghị của ¤ng trạm y tế xã, 

quyÕt ®Þnh: 

 §iÒu 1. Thành lập đoàn kiểm tra VSATTP tÕt nguyªn ®¸n Kỷ Hợi năm 2019 

gồm các ông bà có tên sau: 

1. Ông: Nguyễn Đức Thuận       Phó Chủ tịch UBND     - Trưởng ®oàn 

2. Ông: Nguyễn Thăng Long      Trưởng CA xã      - Thành viên 

3. Ông: Nguyễn Hà Bắc             Trạm y tế xã       - Thành viên 

4.  Bµ :  Trần Thị Kim Thanh       Tr¹m y tÕ x·                - Thành viên 

 §iÒu 2. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ lập kế hoạch và tiến hành kiểm tra tất cả 

các nhà hàng ăn uống và các quầy kinh doanh bánh, kẹo, bia, rượu, nước giải khát 

trên địa bàn toàn xã.   

§oµn kiÓm tra sö dông con dÊu cña  UBND  x·. 

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

 V¨n phßng UBND, Trạm y tế, Ban công an xã vµ c¸c «ng, bµ cã tªn tại điều 

1 c¨n cø quyÕt ®Þnh thi hµnh ®oµn tù gi¶i thÓ sau khi hoµn thµnh nhiÖm vô./. 

 Tm. Uû ban nh©n d©n  

N¬i nhËn: chñ tÞch 
- Nh ®iÒu 3; 
- Lu VP. 
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