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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THỌ 
   

       Số: 7262/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

           Đức Thọ, ngày 30 tháng 11 năm 2020 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành thường xuyên theo định kỳ và đột 

xuất việc kinh doanh, chế biến lâm sản; Quản lý chất lượng hàng hoá vật tư 

nông nghiệp và an toàn vệ sinh  thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản  

trên địa bàn huyện năm 2021 
    

  

 UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
 

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

 Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về 

một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp; 

 Căn cứ Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục 

tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới; 

   Căn cứ Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12 /2018 của Bộ Nông 

nghiệp - Phát triển nông thôn về quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm; 

 Căn cứ Kế hoạch số 3000/KH-UBND ngày 24/11/2020 của Ủy ban nhân dân 

huyện về sản xuất nông nghiệp năm 2021 và Đề án vụ Xuân năm 2021; 

 Xét đề nghị của Thủ trưởng cơ quan Tổ chức- Nội vụ, Trưởng phòng Nông nghiệp 

- Phát triển nông thôn; Sau khi thống nhất với các phòng, ban, ngành có liên quan,  
         
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
  

          Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành thường xuyên theo định kỳ và 

đột xuất việc kinh doanh, chế biến lâm sản; Quản lý chất lượng hàng hoá vật tư 

nông nghiệp và an toàn vệ sinh  thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn huyện 

năm 2021, gồm các Ông (Bà) có tên sau: 
 

1. Ông: Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Đoàn 

2. Ông: Nghiêm Sỹ Đông, Trưởng phòng NN - PTNT -  Phó Đoàn trực 

3. Ông: Nguyễn Tiến Tuấn, Phó Trưởng phòng NN - PTNT -  Phó Đoàn 

4. Ông: Lê Xuân Thọ, GĐ TT ƯDKH&BVCTVN -  Phó Đoàn 

5. Ông: Hà Quang Thăng, Phó GĐ TT ƯDKH&BVCTVN - Thành viên 

6. Ông: Đinh Đức Lộc, Phó hạt Kiểm Lâm Đức Thọ - Thành viên 

7. Ông: Nguyễn Văn Hùng, CV phòng NN-PTNT - Thành viên 

8. Ông: Trần Hải Chung, CV phòng NN-PTNT - Thành viên 

9. Ông: Nguyễn Quyết Chiến, CV phòng KT-HT huyện - Thành viên 

10. Bà: Đinh Thị Thúy Ngân,  CV phòng Y tế - Thành viên 

11. Bà: Nguyễn Thị Mai, VC Trung tâm Y tế  - Thành viên 

12. Ông: Nguyễn Tiến Công, Cán bộ Công an huyện - Thành viên 

13. Ông: Phạm Anh Tuấn, Cán bộ Công an huyện - Thành viên 

14. Bà: Phan T. Thanh Huyền, VC TTƯDKHKT&BVCTVN - Thành viên 
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15. Ông: Chủ tịch UBND, Công chức NN-MT, Trưởng CA, Kiểm 

lâm địa bàn các xã, thị trấn 

 

- Thành viên 
 

       Điều 2. Đoàn kiểm tra và các ngành liên quan có nhiệm vụ: 

       * Đối với Đoàn kiểm tra huyện. 

 - Xây dựng kế hoạch, nội dung kiểm tra; 

        - Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Đoàn; thống nhất lịch làm việc 

và kiểm tra của Đoàn với từng địa phương; 

 - Kiểm tra công tác quản lý Nhà nước của các xã, thị trấn về việc kinh doanh, chế 

biến lâm sản; Quản lý chất lượng hàng hoá vật tư nông nghiệp và an toàn vệ sinh thực 

phẩm nông, lâm, thủy sản năm 2021 trên địa bàn để tham mưu UBND huyện biểu 

dương các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ và xử lý các tập thể, cá nhân 

không hoàn thành nhiệm vụ được giao; 

        - Kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp năm 2021; Kinh 

doanh, chế biến lâm sản; Vệ sinh an toàn thực phẩm các nhà hàng, bếp ăn tập thể, chợ; 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến nông, lâm, thủy sản; Xử lý hoặc kiến nghị cơ 

quan có thẩm quyền xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa và vi phạm về điều kiện sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật. 

  - Tổng hợp báo cáo UBND huyện kết quả sau khi kết thúc đợt kiểm tra; 

* Các ngành cấp huyện liên quan. 

      Giao TT Y tế dự phòng huyện chuẩn bị  thiết bị, dụng cụ để kiểm tra chất lượng ATTP; 

       Trưởng Công an huyện bố trí lực lượng để sẵn sàng hỗ trợ Đoàn khi cần điều động; 

* Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn. 

- Xây dựng kế hoạch, nội dung kiểm tra; thành lập đoàn liên ngành tiến hành kiểm 

tra các cơ sở sản xuất kinh doanh giống, chế biến lâm sản; Quản lý chất lượng hàng 

hoá vật tư nông nghiệp và an toàn vệ sinh  thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn. 

- Bố trí lực lượng, chuẩn bị phương tiện vận chuyển các lô hàng khi Đoàn liên 

ngành phát hiện có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn các xã, thị trấn quản lý về địa 

điểm phù hợp để xử lý, khi Đoàn kiểm tra liên ngành huyện yêu cầu; 

Điều 3. Thời gian, phương tiện: 

 - Thời gian: Bắt đầu từ ngày 02/12/2020, do đặc thù công việc nên đoàn làm 

việc kể cả các ngày nghỉ, lễ. 

 - Phương tiện: Đoàn được thuê xe ô tô để phục vụ công tác kiểm tra trong thời 

gian cao điểm của vụ Xuân, Hè thu, vụ Đông năm 2021 (mổi đợt không quá 15 ngày). 
 

        Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

        Chánh Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền huyện; Thủ trưởng cơ quan Tổ chức- 

Nội vụ; Trưởng các phòng, ban, ngành có liên quan; Các Ông (Bà) có tên tại Điều 1 

căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
 Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh; 

- Sở NN-PTNT (B/c); 

- TT H/ủy HĐND - UBND huyện (B/c); 

- Chủ tịch,  PCT UBND huyện; 

- Trưởng các phòng, ngành liên quan; 

- Lưu VT,NN; 

- Gửi VB giấy & thư điện tử. 

     TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

                             CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

 

 

           Trần Quang Tuấn 
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