
 

 

 

UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ Y TẾ 

 

Số:           /QĐ-SYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nam, ngày     tháng 7 năm 2020. 
 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về  

an toàn thực phẩm tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH HÀ NAM 
 

 Căn cứ Luật An toàn thực phẩm; 

 Căn cứ Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của UBND tỉnh 

Hà Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Y tế 

tỉnh Hà Nam; 

Căn cứ Kế hoạch chương trình Công tác thanh tra, kiểm tra y tế năm 2020 

số 07/KH-SYT ngày 11/02/2020 của Sở Y tế tỉnh Hà Nam; 

 Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm 

tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam (Có phụ lục kèm theo). 

Thời hạn kiểm tra: 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định Kiểm 

tra. 

Thời kỳ kiểm tra: Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/6/2020; thời kỳ trước và 

sau thời kỳ kiểm tra nếu có liên quan. 

Điều 2. Thành lập Đoàn Kiểm tra gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Ông Vũ Kim, Chánh Thanh tra Sở Y tế - Trưởng Đoàn; 

2. Ông Nguyễn Tuấn Linh, Phó Chánh Thanh tra Sở Y tế - Phó Trưởng đoàn; 

3. Ông Cù Xuân Nhàn, Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực 

phẩm - Phó Trưởng Đoàn; 

4. Bà Đỗ Thị Xuân, Thanh tra viên Thanh tra Sở Y tế - Thành viên; 

5. Bà Đào Thị Thúy Liên, Thanh tra viên, Thanh tra Sở Y tế - Thành viên; 

6. Bà Nguyễn Thị Thảo, Phó trưởng phòng Thanh tra, Chi cục An toàn vệ 

sinh thực phẩm - Thành viên; 

7. Ông Tạ Văn Trọng, Công chức, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - 

Thành viên. 

 Điều 3. Đoàn Kiểm tra có nhiệm vụ, quyền hạn:  



 

 

 

 - Xây dựng Kế hoạch kiểm tra trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt và tiến 

hành kiểm tra theo Kế hoạch kiểm tra đã được phê duyệt; trường hợp phát sinh nội 

dung nằm ngoài Kế hoạch, Trưởng Đoàn Kiểm tra báo cáo Giám đốc Sở Y tế xem 

xét, quyết định. 

 - Giao Trưởng Đoàn Kiểm tra: Chủ trì xây dựng Kế hoạch kiểm tra; lãnh 

đạo, chỉ đạo Đoàn Kiểm tra thực hiện Kế hoạch kiểm tra đã được phê duyệt; thực 

hiện chế độ thông tin, báo cáo khi kết thúc thời hạn kiểm tra và đột xuất theo yêu 

cầu của Giám đốc Sở Y tế. 

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

 Các ông Chánh Thanh tra, Chánh Văn phòng - Sở Y tế; Chi cục trưởng Chi 

cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có 

liên quan; các ông, bà có tên tại Điều 2 và đơn vị được kiểm tra chịu trách nhiệm 

thi hành quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Cổng TTĐT Sở Y tế (Đăng tin); 

- Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam; (đế Ph/h) 

- Như Điều 4; 

- Lưu: VT, TTrS. 

GIÁM ĐỐC 

 
Lê Quang Minh  
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