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 Điện Biên, ngày      tháng  11  năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát, hướng dẫn  công tác đảm bảo vệ sinh an toàn 

thực phẩm, tại các cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch  

COVID-19 trên địa bàn huyện Điện Biên 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐIỆN BIÊN 
 

Căn     u t            n  quy n     p   ng ngày      20    u t sử    i, 

b  sung một số  i u  ủ   u t         C  n  p ủ và  u t            n  quy n 

    p   ng ngày 22    20  ;  

Căn     u t An toàn t ự  p ẩm ngày  7   20 0  

Căn     g     n  số    20    Đ-C , ngày 02 02 20    ủ  C  n  p ủ  uy 

  n    i ti t một số  i u  ủ   u t An toàn t ự  p ẩm  

Xét    ng    ủ   r ởng p òng Y t   uyện. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Đoàn  kiểm tra, giám sát, hướng dẫn công tác đảm bảo vệ sinh 

an toàn thực phẩm tại các cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 trên 

địa bàn huyện Điện Biên, gồm các thành viên sau: 

1. Ông: Lò Văn Duẩn - Trưởng phòng Y tế huyện - Trưởng đoàn; 

2. Ông: Quàng Văn Hoan - Trưởng khoa ATTP TTYT huyện - Phó Trưởng đoàn;  

3. Bà: Phạm Thị Hồng Nhung - Khoa ATTP TTYT huyện - Thành viên; 

4. Ông Nguyễn Văn Thành - Công chức Phòng Y tế huyện - Thành viên; 

5. Ông: Lò Công Sơn - Công chức Phòng Y tế huyện - Thành viên. 

Điều 2. Đoàn kiểm tra, giám sát, hướng dẫn có trách nhiệm xây dựng kế hoạch 

kiểm tra, giám sát và hướng dẫn đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các bếp ăn tập 

thể dã chiến phục vụ đối tượng (F1) và các cơ sở có tổ chức cung cấp suất ăn sẵn phục 

vụ cho cán bộ, chiến sỹ tham gia phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện 

theo Luật An toàn thực phẩm năm 2010.  

Các thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ theo sự 

phân công của Trưởng đoàn. Đoàn giám sát tự giải thể sau khi hoàn thành kế hoạch 

giám sát, được sử dụng kinh phí chi thường xuyên chi cho công tác đảm bảo an 

toàn thực phẩm năm 2021 giao cho Phòng Y tế. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Chánh Văn phòng  

HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Y tế huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế 

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

và các thành viên có tên ghi tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
 

- Sở Y tế (B/c); 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (B/c); 

- Đ/c Chủ tịch UBND huyện (B/c); 

- TT Chỉ huy PCD Covid-19 huyện; 

- Như Điều 3; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, YT.   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nông Quang Thắng 
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