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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Số:           /QĐ-UBND Sầm Sơn, ngày      tháng 9  năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Kiện toàn Tổ thẩm tra công nhận xã, phường an toàn  

thực phẩm trên địa bàn thành phố Sầm Sơn 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SẦM SƠN 
 

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

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010; 

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

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

Căn cứ Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy định tiêu chí, trình tự thủ tục, hồ sơ công 

nhận, công khai xã, phường an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Hướng dẫn số 333/HDLN-SNN&PTNT-SCT-SYT-VPĐP ngày 

11/12/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Công 

Thương, Văn phòng Điều phối về VSATTP tỉnh Thanh Hóa về việc hướng dẫn 

liên ngành đánh giá các tiêu chí xã, phường, thị trấn an toàn thực phẩm trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế tại Tờ trình số 116/TTr-KT ngày 

28/8/2020 và Trưởng phòng Nội vụ thành phố. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Kiện toàn Tổ thẩm tra công nhận xã, phường an toàn thực phẩm 

trên địa bàn thành phố Sầm Sơn (sau đây gọi tắt là Tổ thẩm tra) gồm các ông, bà 

có tên sau: 

 * Tổ trưởng:  

 1. Ông Bùi Quốc Đạt, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chánh Văn phòng 

Điều phối về Vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố Sầm Sơn. 

 * Tổ phó Thường trực:  

 2. Ông Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc Trung tâm Y tế Sầm Sơn. 

 * Tổ phó: 

3. Ông Vũ Đình Chinh, Trưởng phòng Kinh tế thành phố. 

 * Các thành viên: 

4. Bà Nguyễn Thị Hương, Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 

thành phố. 

5. Ông Mai Đình Trường, Phó Trưởng phòng Tư pháp thành phố. 

6. Ông Lê Anh Nam, Phó Trưởng phòng Văn hóa Thông tin thành phố. 
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7. Ông Cao Thiện Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Sầm Sơn. 

8. Ông Lê Đình Lâm, Chuyên viên phòng Kinh tế thành phố. 

9. Bà Lê Thị Hương, Viên chức biệt phái phòng Y tế thành phố. 

10. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Cán bộ Trung tâm Y tế Sầm Sơn. 

Điều 2. Tổ thẩm tra có chức năng tham mưu cho UBND, Chủ tịch UBND 

thành phố thực hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Thực hiện nhiệm vụ theo Điểm b, Khoản 2, Điều 8, Quy định ban hành 

kèm theo Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 12/11/2018 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc Quy định tiêu chí, trình tự thủ tục, hồ sơ công nhận, công 

khai xã, phường, thị trấn an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

2. Tổ trưởng Tổ thẩm tra được sử dụng con dấu của UBND thành phố 

Sầm Sơn, Tổ phó Thường trực được sử dụng con dấu của Trung tâm Y tế Sầm 

Sơn, Tổ phó Tổ thẩm tra được sử dụng con dấu của phòng Kinh tế.  

3. Các thành viên Tổ thẩm tra làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; trong 

trường hợp cần thiết Tổ trưởng đề xuất bổ sung thành viên thực hiện nhiệm vụ.  

4. Kinh phí hoạt động của Tổ thẩm tra thực hiện theo quy định hiện hành. 

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

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 

Quyết định số 5175/QĐ-UBND ngày 5/11/2019 của Chủ tịch UBND thành phố 

Sầm Sơn. 

Chánh Văn phòng HĐND&UBND thành phố, Thủ trưởng các phòng, ban, 

đơn vị có liên quan, 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 3; 

- TTr Thành ủy, TTr HĐND tp; (Để B/c) 

- Các PCT UBND tp; 

- TTr Đảng ủy, TTr HĐND các xã, phường; 

- Lưu VT, NV(Tuấn). 

 

CHỦ TỊCH 

  

  

  
 

 

 

 

 

 

Lương Tất Thắng 
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