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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thành lập Đội kiểm tra liên ngành triển khai  
“Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018  

trên địa bàn huyện Tràng Định 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN  

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Kế hoạch số 39/KH-BCĐ, ngày 06/4/2018 của Ban Chỉ đạo liên 
ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lạng Sơn về triển khai “Tháng hành động 
vì an toàn thực phẩm” năm 2018; 

Căn cứ Kế hoạch số 242/KH-QLTT; ngày 06/4/2018 của Chi cục Quản lý 
thị trường tỉnh Lạng Sơn về kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn 
thực phẩm” năm 2018;  

Xét đề nghị của Đội trưởng Đội Quản lý thị trường Số 11 tại Tờ trình số   
67/TTr-QLTT, ngày 09 tháng 4 năm 2018, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Đội kiểm tra liên ngành triển khai “Tháng hành động vì an 
toàn thực phẩm” năm 2018 trên địa bàn huyện Tràng Định gồm các ông, bà sau: 

1. Ông Hoàng Đình Tuấn - Đội trưởng Đội QLTT số 11 - Đội trưởng; 

2. Ông  Đoàn Văn Ngọc - Phó đội trưởng Đội QLTT số 11 - Phó Đội trưởng; 

3. Ông La Văn Dương - Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện – 
Phó Đội trưởng; 

3. Mời 01 cán bộ Phòng Kinh tế & Hạ tầng - Thành viên; 

4. Mời 01 Cán bộ Phòng Tài chính - KH - Thành viên; 

5. Mời 01 cán bộ Công an huyện - Thành viên; 

6. Mời 01 Phóng viên Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông - 
Thành viên; 

7. Mời 01 Cán bộ Phòng Nông nghiệp & PTNT - Thành viên; 

8. 01 cán bộ Văn phòng HĐND&UBND phụ trách y tế - Thành viên; 

9. 03 KSV thị trường Đội QLTT số 11 - Thành viên; 
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Kiểm tra đến địa bàn các xã, thị trấn đề nghị UBND các xã, thị trấn cử 01 
đồng chí làm thành viên tham gia cùng đội. 

Điều 2. Đội Kiểm tra liên ngành có nhiệm vụ: 

1. Xây dựng kế hoạch hoạt động. 

2. Tổ chức tuyên truyền sâu, rộng tới các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh 
doanh bằng các hình thức cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế về các 
văn bản quy phạm pháp luật liên quan. 

3. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Bộ 
ngành trung ương, của UBND tỉnh và ngành chức năng về việc kiểm tra, kiểm 
soát thị trường theo đúng quy định của pháp luật.  

4. Kiểm tra các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm của cơ sở kinh doanh. Kiểm tra thực tế hàng hóa thực phẩm tại 
nơi sản xuất, kinh doanh, vận chuyển hoặc lưu kho, nguồn gốc nguyên liệu, phụ 
gia thực phẩm; các điều kiện theo quy định về an toàn thực phẩm đối với người 
sản xuất kinh doanh, hàng hóa lưu thông trên thị trường, cơ sở sản xuất kinh 
doanh; các quy định về đo lường, chất lượng hàng hóa, ghi nhãn hàng hoá, 
quảng cáo thực phẩm,... 

- Kiểm tra hàng hóa hạn chế kinh doanh, hàng hóa và các điều kiện của 
các cơ sở sản xuất, kinh doanh mặt hàng kinh doanh có điều kiện. Kiểm tra việc 
đăng ký giá, kê khai giá hàng hóa dịch vụ và việc niêm yết giá, bán theo giá 
niêm yết. 

- Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh 
rượu, thực phẩm; điều kiện về trang thiết bị, dụng cụ, con người được quy định 
tại Luật ATTP và các Thông tư của các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Công Thương. 

- Quy trình sản xuất, chế biến, bảo quản đối với cơ sở sản xuất rượu, thực 
phẩm, rau, thịt, thủy sản và sản phẩm chế biến từ rau, thịt, thủy sản tươi sống; 
Hồ sơ theo dõi về chất lượng sản phẩm, phiếu kiểm nghiệm định kỳ đối với 
rượu, thực phẩm. 

- Lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu ATTP theo quy định khi cần thiết. 

- Tăng cường công tác quản lý địa bàn, trên cơ sở đó tiến hành kiểm tra đột 
xuất, thực hiện các biện pháp ngăn chặn và kịp thời xử lý vi phạm. 

5. Đội Kiểm tra liên ngành được sử dụng con dấu, ấn chỉ của Đội QLTT số 
11 để giao dịch và xử lý theo thẩm quyền của Đội trưởng Đội QLTT, trường hợp 
vượt quá thẩm quyền thì báo cáo Chủ tịch UBND huyện để xử lý. 

6. Hết đợt kiểm tra báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện qua phòng 
Kinh tế & Hạ tầng để tổng hợp. 

Điều 3. Thời gian, kinh phí và phương tiện hoạt động: 

1. Thời gian: Từ 15/4/2018 đến hết 15/5/2018. 
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2. Kinh phí hoạt động: Sử dụng từ nguồn kinh phí thường xuyên Chi cục cấp 
cho Đội Quản lý thị trường số 11 và nguồn kinh phí hỗ trợ khác của huyện. 

3. Phương tiện: Sử dụng xe ô tô của Đội Quản lý thị trường số 11. Trong 
trường hợp cần thiết có thể thuê các phương tiện khác và được thanh toán theo 
quy định. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện; Các Trưởng phòng: Tài 
chính - Kế hoạch, Kinh tế & Hạ tầng, Nông nghiệp & phát triển nông thôn; Trưởng 
Công an huyện; Giám đốc Trung tâm thông tin văn hóa và truyền thông; Đội 
trưởng Đội Quản lý thị trường số 11; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các thành 
viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4 (T/h); 
- UBND tỉnh (B/c); 
- Sở Công thương; 
- Chi cục QLTT tỉnh; 
- Thường trực Huyện ủy; 
- Thường trực HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 
- Các Phó Chánh VPHĐND-UBND huyện; 
- Cổng thông tin điện tử huyện; 
- Lưu: Văn thư, (KTHT). 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

Lý Văn Lâm 
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