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QUYẾT ĐỊNH   
Về việc thành lập Đoàn kiểm tra đối với bếp ăn bán trú trong các 

Trường học; các cơ sở kinh doanh ATTP cung cấp các xuất ăn 
bán trú cho học sinh, năm học 2022- 2023 trên địa bàn thành phố

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Căn cứ 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 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12;
Căn cứ Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP; 
Căn cứ Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

Căn cứ Thông tư số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT, ngày 09/4/2014 
của Bộ Y tế; Bộ Nông nghiệp &PTNT và Bộ Công Thương về việc Liên tịch hướng 
dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về ATTP; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Y tế thành phố.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra  đối với bếp ăn bán trú trong các Trường 
học, năm học 2022- 2023 trên địa bàn thành phố gồm các ông, bà có tên sau:

1. Trưởng đoàn: Ông Nguyễn Văn Vỹ, Trưởng phòng Y tế thành phố
2. Các Phó trưởng đoàn:
- Bà Nguyễn Thị Kim Nhi, Phó trưởng phòng GD- ĐT thành phố
- Ông Đặng Xuân Hợp, Phó trưởng phòng Y tế thành phố
- Ông Nguyễn Văn Thu, Trưởng khoa YTCC,DD,ATTP-TTYT Tp
3. Các thành viên:
- Ông Bùi Đình Thắng, Chuyên viên phòng GD- ĐT thành phố
- Ông Phương Đình Hậu, Chuyên viên phòng Kinh tế thành phố
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- Ông Nguyễn Thái Anh, Chuyên viên phòng Kinh tế thành phố
- Bà Đặng Thị Huyền Trang, Nhân viên khoa YTCC,DD,ATTP-TTYT Tp

Điều 2. Trách nhiệm của Đoàn kiểm tra:
- Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ triển khai kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các 

quy định về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn bán trú trong 
các trường học; các cơ sở hộ kinh doanh ATTP cung cấp các xuất ăn bán trú cho học 
sinh và kiến nghị xử lý sai phạm theo quy định pháp luật (nếu có); tổng hợp kết quả 
báo cáo UBND; BCĐ ATTP thành phố.

Đoàn kiểm tra sử dụng con dấu của phòng Y tế đối với những biên bản kiểm 
tra và tự giải tán khi hoàn thành nhiệm vụ.

- Thời gian kiểm tra: từ ngày 13/03/2023 đến hết ngày 31/03/2023.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố; Trưởng phòng Y tế thành 

phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn 
cứ Quyết định thi hành./.

 
 Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Lãnh đạo UBND thành phố;
- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 Nguyễn Văn Thưởng 
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