
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN CHÂU 
 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                    

Số:        /QĐ-UBND Yên Châu, ngày      tháng 12 năm 2022 
 

 
 

QUYẾT ĐỊNH  
 

Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm, kiểm tra 

thị trường, kiểm soát về giá, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 

giả dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân năm 2023 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  
 

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

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Ban hành quy định phân cấp quản lý biên chế cán 

bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn 

vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La;  

Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Sơn La ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối 

hợp liên ngành; 

Căn cứ Kế hoạch số 04/KH-BCĐ ngày 15/12/2022 của Ban Chỉ đạo an 

toàn thực phẩm tỉnh Sơn La về triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm 

Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân năm 2023. 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 402/TTr-NV ngày 

29 tháng 12 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm dịp Tết 

Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân năm 2023 gồm các ông, bà có tên 

sau: 

 1. Ông Vì Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện - Trưởng 

đoàn; 

2. Ông Lường Văn Quyết, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện - Phó Trưởng 

đoàn; 
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3. Bà Vũ Thị Hải, Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng - Phó Trưởng 

đoàn. 

4. Các thành viên:  

- Bà Phạm Thị Ngọc Bích, Trưởng khoa An toàn thực phẩm, Trung tâm Y tế 

huyện; 

- Ông Triệu Tiến Thành, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh 

tế - ma túy huyện; 

 - Ông Lường Văn Tin, Viên chức Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện; 

 - Bà Lưu Thị Huyền Trang, Chuyên viên phòng Kinh tế và Hạ tầng 

huyện; 

 - Bà Đặng Thị Toan, Kiểm soát viên Đội Quản lý thị trường số 02; 

 - Mời đại diện Thường trực Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện. 

Điều 2. Nhiệm vụ và chế độ hoạt động 

1. Nhiệm vụ   

Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ thực hiện các nội dung theo Kế hoạch số 

347/KH-UBND ngày 28/12/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu về kế 

hoạch triển khai đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa 

Lễ hội Xuân năm 2023.  

2. Chế độ hoạt động 

Đoàn hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể sau khi hoàn thành 

nhiệm vụ; nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng đoàn phân công. Các 

nội dung khác hoạt động theo quy chế tại Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND 

ngày 13/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Quy chế thành lập, 

tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng Nội vụ; 

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các 

ông, bà có tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch UBND huyện; 

- Các Phó Chủ tịch UBND huyện;    

- Tổ giám sát HĐND huyện;    

- Cổng Thông tin điện tử huyện;                                                                   

- Như Điều 3 (t/h); 

- Lưu: VT, NV. (15 bản). 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lù Văn Cường 
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