
QUYẾT ĐỊNH 
V/v kiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm, hành nghề y, 

dược tư nhân trên địa bàn xã Yên Phúc 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN PHÚC 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung 

luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; 

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/06/2010; 

Luật khám, chữa bệnh năm 2009; Luật Dược năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/04/2012 của chính phủ quỷ định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Nghị định 117/2020/NĐ-

CP ngày 28/09/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực y tế; 

Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 21/02/2023  của Ủy ban nhân dân 

huyện Ý Yên về việc kiểm tra hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn huyện;  

           Xét đề nghị của trạm trưởng trạm y tế xã Yên Phúc; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn đoàn kiểm tra về vệ sinh An toàn thực phẩm, hành nghề y, 

dược tư nhân xã Yên Phúc, gồm các ông (bà) có tên sau: 

1.Ông: Khiếu Quang Đốc Phó Chủ tịch UBND Trưởng đoàn 

2. Ông: Phạm Văn Kim Phó Chủ tịch UBND  Phó đoàn 

3. Bà: Đỗ Thị Rợi Phó trạm trưởng TYT xã Phó đoàn 

4. Ông: Hà Huy Vượng Trưởng Công an Ủy viên 

5. Ông: Bùi Văn Khoa Phó trưởng Công an Uỷ viên 

6. Ông: Đặng Văn Bảo Văn hóa-TT Uỷ viên 

7. Bà: Trần Thị Thuý Ly VP HĐND,UBND Ủy viên 

8. Ông: Hoàng Quốc Chung Công an TT Ủy viên 

9. Ông: Khiếu Văn Bình Trưởng thú y xã.  Uỷ viên 

10. Ông: Nguyễn Văn Linh Tư pháp –Hộ tịch Ủy viên 

Điều 2. Đoàn kiểm tra Quản lý về VSATTP, hành nghề y, dược tư nhân có 

nhiệm vụ xây dựng kế hoạch kiểm tra, tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện, 

phối hợp, quản lý, đối với các lĩnh vực liên quan đến vấn đề VSATTP, các cơ sở kinh 

doanh mỹ phẩm, hành nghề y, dược, các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân, hành nghề 

dịch vụ thẩm mỹ, cơ sở sản xuất kinh doanh, sử dụng hóa chế phẩm diệt côn trùng, diệt 

khuẩn trong liĩnh vực gia dụng, y tế trên địa bàn xã. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ YÊN PHÚC  

Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Yên Phúc, ngày 14 tháng 03 năm 2023 



Điều 3. Công chức Văn phòng –Thống kê, các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận :                                                                          
-  Đảng ủy; (B/c) 

- HĐND; (B/c) 

- Như điều 3;  

- Lưu VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Vũ Đình Quyền 
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