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Thành phố Cao Bằng, ngày       tháng 5 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn tổ thẩm định điều kiện an toàn  

thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; Căn cứ 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 ngày 17 tháng 6 năm 2010; 
 

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

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

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 

của UBND tỉnh Cao Bằng về việc Ban hành Quy định phân công, phân cấp 

quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;  

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Y tế thành phố Cao Bằng. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Kiện toàn tổ thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ 

sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố Cao Bằng gồm các ông 

(bà) có tên sau: 

 1. Bà Lục Thị Hoa - Phó Trưởng phòng Y tế Thành phố - Tổ trưởng. 

 2. Bà Lê Kim Tuyến - Viên chức khoa y tế công cộng- dinh dưỡng và 

An toàn thực phẩm - Trung tâm Y tế Thành phố Cao Bằng  - Tổ phó. 

 3. Bà Hoàng Thị Quỳnh Giang - Công chức phòng Y tế Thành phố - Thành 

viên (thư ký). 

 4. Bà Nguyễn Thị Kim Dung - Viên chức khoa y tế công cộng- dinh 

dưỡng và An toàn thực phẩm - Trung tâm Y tế Thành phố Cao Bằng - Thành 

viên (Xét nghiệm). 

 5. Ông (bà) Trưởng trạm Y tế xã, phường có cơ sở thẩm định - Thành viên. 
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Điều 2. Nhiệm vụ của tổ thẩm định  

Tổ thẩm định có nhiệm vụ thẩm định, kiểm tra hồ sơ, thực tế về điều 

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

theo  Điều 4, Điều 5 của Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. 

Tổ thẩm định tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

 Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết dịnh số 

1045/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 của Uỷ ban nhân dân thành phố Cao Bằng 

về việc thành lập tổ thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh 

doanh dịch vụ ăn uống.  

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Thủ trưởng 

các đơn vị, phòng ban thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, và các 

ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4 (thi hành); 

- Sở Y tế Cao Bằng (B/c);     

- TT Thành ủy, HĐND, UBMTTQ TP; 

- Chủ tịch, PCT UBND TP (C/đ);   

- Chi cục ATVSTP tỉnh Cao Bằng;                

- Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả LTHĐ TP; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT, PYT. 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
 

Vũ Văn Đệ 
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