ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THANH BÌNH THỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 190 /QĐ-UBND

Thanh Bình Thịnh, ngày 08 tháng 8 năm 2022

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập tổ kiểm tra an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường các cơ sở sản
xuất, kinh doanh trên địa bàn xã Thanh Bình Thịnh
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
Căn cứ vào Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH 13 ngày 20/6/2012;
Căn cứ Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ
về việc ban hành Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo
vệ môi trường;
Căn cứ Quyết định số 2944 của UBND huyện Đức Thọ ngày 17/6/2019 về
việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường rác thải trên địa bàn
huyện Đức Thọ;
Xét đề nghị của công chức nông nghiệp môi trường, trạm y tế xã Thanh
Bình Thịnh.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập tổ kiểm tra xuất xứ hàng hóa, an toàn thực phẩm, vệ
sinh môi trường các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn gồm các ông, bà có
tên sau đây:
1. Ông: Đinh Tiến Dũng
- Phó Chủ tịch UBND xã :Tổ trưởng
2. Ông: Lê Văn Tuyến
- Trưởng CA xã
:Thành viên
3. Ông: Trần Nam Kiên
- Phó công an xã
:Thành viên
4. Bà: Phan Thị Sen
- Công chức NN-MT
:Thành viên
5. Bà: Đoàn Thị Thêm
- Công chức NN-MT
:Thành viên
6. Ông: Đinh Văn Sâm
- CHT Quân sự xã
:Thành viên
7. Ông: Đinh Văn Trường
- Trạm trưởng trạm y tế :Thành viên
8. Ông: Đoàn Mạnh Cường
- Công chức TP-HT
:Thành viên
9. Ông: Nguyễn Trọng Vinh - Công chức TP-HT
:Thành viên
10. Ông: Nguyễn Đình Thuyết - Công chức VHTT
:Thành viên
11. Ông: Phan Đăng Dũng
- Công chức VHTT
:Thành viên
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Các ông (bà) Bí thư, thôn trưởng các thôn khi các tổ kiểm tra đến thôn
nào thì mời tham gia phối hợp cùng với tổ kiểm tra xử lý tại thôn đó.
Điều 2. Tổ có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên, thống
nhất thời gian cụ thể tổ chức kiểm tra các hoạt động, các hành vi vi phạm lĩnh
vực ATTP, vệ sinh môi trường các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã.
Tham mưu cho UBND xã xử lý các trường hợp vi phạm.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Văn phòng UBND xã và các ông, bà có tên tại điều 1 căn cứ thi hành
quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT,NN.
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