
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-SNN  

Lạng Sơn, ngày       tháng 11 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Đoàn kiểm tra điều kiện đảm bảo vệ sinh 

 an toàn thực phẩm Nông lâm thủy sản năm 2021 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010; 

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 Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh 

lạng Sơn về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 14/8/2020, của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an 

toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;  

Căn cứ Quyết định số 439/QĐ-SNN ngày 04/12/2020 của Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021; 

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra điều kiện đảm đảm bảo vệ sinh an toàn 

thực phẩm Nông lâm thủy sản năm 2021, gồm các thành viên sau: 

1. Ông Vi Quang Kỷ, Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT - Trưởng đoàn; 

2.Ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng 

Nông lâm sản và Thủy sản (QLCL NLS và TS) - Phó Trưởng đoàn; 

3. Bà Dương Thị Nết, Thanh tra viên - Thành viên; 

4. Bà Vi Thúy Thùy, chuyên viên Chi cục QLCL NLS và TS - Thành viên; 

5. Ông Hứa Văn Lạnh, chuyên viên Chi cục QLCL NLS và TS - Thư ký. 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn kiểm tra 

1. Kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất, sơ 

chế, chế biến, kinh doanh đối với Công ty TNHH Sản xuất và Đầu tư XNK Đức 

Quý; xử lý cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn kiểm tra thực hiện theo Điều 70 Luật An 
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toàn thực phẩm ngày 17/6/2010, nhiệm vụ thành viên trong đoàn do Trưởng đoàn 

phân công. Đơn vị cử cán bộ tham gia đoàn tự chi trả công tác phí theo quy định. 

3. Kết thúc đợt kiểm tra, Đoàn tổng hợp báo cáo, đánh giá kết quả kiểm tra, 

kiến nghị và đề xuất các giải pháp tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà 

nước về an toàn thực phẩm. 

4. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đoàn kiểm tra được sử dụng con dấu 

của Thanh tra Sở. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Đoàn kiểm tra tự 

giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 4. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Chi cục trưởng Chi cục Quản 

lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên 

quan; các tổ chức, cá nhân và các ông, bà có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 4; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TTr. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lý Việt Hưng 
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