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Số:               /QĐ-UBND Thành phố Cao Bằng, ngày         tháng 12 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Đoàn kiểm tra Liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm 

 dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân thành phố Cao Bằng năm 2023 
 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

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 năm 2010; 

 Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành 

chính năm 2020; 

 Căn cứ Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2018 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước lĩnh 

vực Nội vụ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

 Thực hiện Kế hoạch số 3335/KH-BCĐ ngày 19/12/2022 của Ban chỉ đạo liên 

ngành Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Cao Bằng về triển khai công tác bảo đảm an 

toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023 trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng; 

 Thực hiện Kế hoạch số 363/KH-BCĐ ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Ban 

chỉ đạo liên ngành Vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố Cao Bằng, về việc triển 

khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão và 

mùa Lễ hội Xuân thành phố Cao Bằng năm 2023; 

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

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm trong 

dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân thành phố Cao Bằng năm 2023, 

gồm có 06 thành viên thuộc các đơn vị, phòng ban, đoàn thể chính trị sau: 

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

2. Ông Nguyễn Văn Di - Trưởng phòng Kinh tế Thành phố - Phó Trưởng đoàn. 



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

viên, Thư ký. 

 4. Bà Lê Kim Tuyến - Viên chức Trung tâm Y tế Thành phố - Thành viên 

(xét nghiệm).  

5. Kiểm soát viên thị trường Đội QLTT số 1 Thành phố - Thành viên. 

6. Công an Thành phố - Thành viên. 

 Điều 2. Thời gian kiểm tra liên ngành từ ngày 03/01/2023 đến hết ngày 

10/03/2023. 

 - Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm Thành phố có trách 

nhiệm đi kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, 

kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn Thành phố 

Cao Bằng.  

 - Trưởng đoàn có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên, tổ 

chức kiểm tra nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố. 

 - Đoàn được quyền kiểm tra, xử lý các vi phạm, tham mưu các văn bản, hồ 

sơ cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Cao Bằng ra Quyết định xử phạt các 

cơ sở vi phạm hành chính lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của 

pháp luật. 

- Trong quá trình hoạt động của đoàn kiểm tra liên ngành được sử dụng con 

dấu của phòng Y tế, phòng Kinh tế thành phố Cao Bằng. 

- Đoàn kiểm tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

 Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND&UBND Thành phố, Thủ trưởng các đơn 

vị, phòng ban, đoàn thể 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 (T/h); 

- UBND tỉnh Cao Bằng; 

- Sở Y tế tỉnh Cao Bằng; 

- Sở NNPTNT tỉnh Cao Bằng; 

- Sở Công thương tỉnh Cao Bằng; 

- Chi cục ATVSTP tỉnh Cao Bằng; 

- TT Thành ủy-HĐND Thành phố; 

- CT, các PCT UBND Thành phố; 

- VP: CVP, các CV; 

- UBND các xã, phường; 

- Cổng TTĐT Thành phố; 

- Lưu: VT, PYT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Đệ 
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