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Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
V/v Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về công tác triển khai
“Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ Quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn;
Căn cứ Luật An toàn thực phẩm năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;
Căn cứ Kế hoạch số 375/KH-BCĐTƯATTP ngày 18/3/2022 của Ban Chỉ
đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm về việc triển khai “Tháng hành
động vì an toàn thực phẩm” năm 2022;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thú y.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về công tác triển khai “Tháng
hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022 tại Bắc Giang và Lạng Sơn gồm các
thành viên như sau:
1. Bà Nguyễn Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Thú y, trưởng đoàn;
2. Bà Huỳnh Thị Thanh Bình, Trưởng phòng Thú y cộng đồng, Cục Thú y,
phó trưởng đoàn;
3. Đại diện Lãnh đạo Chi cục Thú y vùng II, Cục Thú y, thành viên;
4. Đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên;
5. Bà Nguyễn Song Ngọc, Chuyên viên ban Gia đình - Xã hội, Hội Liên hiệp
Phụ nữ Việt Nam, thành viên;
6. Bà Nguyễn Thị Thi, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nông dân, nông
thôn, Hội Nông dân Việt Nam, thành viên;
7. Ông Nguyễn Văn Hòa, Chuyên viên Vụ Nuôi trồng thủy sản, Tổng cục
Thủy sản, thành viên;
8. Trung tá Nguyễn Xuân Đoài, Cán bộ phòng 6, Cục Cảnh sát phòng chống
tội phạm về môi trường, thành viên;
9. Ông Vũ Minh Quân, Chuyên viên phòng Thú y cộng đồng, Cục Thú y, thư ký.
Điều 2. Nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra và các đơn vị, tổ chức liên quan.
1. Nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra liên ngành:
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a) Thực hiện việc kiểm tra tại tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn theo các nội dung
nêu tại Kế hoạch số 375/KH-BCĐTƯATTP ngày 18/3/2022 của Ban Chỉ đạo liên
ngành Trung ương về an toàn thực phẩm về việc triển khai tháng hành động vì an
toàn thực phẩm năm 2022;
b) Có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn về Ban Chỉ
đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm và Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn theo hướng dẫn của Kế hoạch số 375/KH-BCĐTƯATTP.
2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Bắc
Giang và Lạng Sơn:
a) Chuẩn bị Báo cáo tháng hành động vì an toàn thực phẩm (theo mẫu 1 của
Kế hoạch số 375/KH-BCĐTƯATTP) và các tài liệu khác có liên quan đến Kế
hoạch số 375/KH-BCĐTƯATTP của địa phương;
b) Lập danh sách một số cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến và kinh doanh thực
phẩm có nguồn gốc từ động vật (bao gồm động vật thủy sản và động vật trên cạn);
c) Bố trí lãnh đạo, chuyên viên của Ban và các đơn vị có liên quan làm việc
với Đoàn kiểm tra trong thời gian Đoàn làm việc tại địa phương.
3. Nhiệm vụ của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm:
a) Cung cấp tài liệu, hồ sơ liên quan việc thực hiện các quy định của pháp
luật về an toàn thực phẩm khi Đoàn đến kiểm tra tại cơ sở;
b) Có quyền khiếu nại, tố cáo những hành vi trái pháp luật về an toàn thực
phẩm theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
4. Thời gian và kinh phí kiểm tra:
a) Thời gian kiểm tra: từ ngày 26 tháng 4 năm 2022. Kế hoạch kiểm tra cụ
thể tại các địa phương: đính kèm;
b) Kinh phí: theo hướng dẫn tại khoản 4, Mục IV, Phụ lục 2 của Kế hoạch số
375/KH-BCĐTƯATTP.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thú y, Thủ trưởng các đơn vị
có liên quan, Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm của tỉnh Bắc
Giang và Lạng Sơn, chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, các cá
nhân, tổ chức có liên quan và các thành viên Đoàn kiểm tra nêu tại Điều 1 chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- BCĐ liên ngành TƯ về ATTP (để b/c);
- UBND tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn;
- Cục Quản lý chất lượng NLS & TS;
- Lưu: VT, TY.
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KẾ HOẠCH
Kiểm tra của Đoàn kiểm tra liên ngành số 4 tại Bắc Giang và Lạng Sơn.
(Kèm theo Quyết định số:
/QĐ-BNN-TY ngày
/4/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Ngày tháng

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Kiểm tra tại Lạng Sơn
26/4/2022

Hà Nội – Lạng Sơn
Họp triển khai công tác của Đoàn kiểm tra tại tỉnh - Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP Trung ương.
08 giờ 30 Lạng Sơn; Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh Lạng
09 giờ 00
- Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh Lạng Sơn.
Sơn bố trí địa điểm.

27/4/2022

Kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Trung ương - Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP Trung ương.
09 giờ 00 trong công tác đảm bảo ATTP của Ban chỉ đạo liên
12 giờ 00
- Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh Lạng Sơn.
ngành ATTP tỉnh Lạng Sơn.
- Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP Trung ương.
13 giờ 30 - Kiểm tra các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh - Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh Lạng Sơn.
17 giờ 00 doanh thực phẩm có nguồn gốc từ động vật.
- Đại diện cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
được kiểm tra.

28/4/2022

Họp tổng kết công tác của đợt kiểm tra tại tỉnh Lạng - Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP Trung ương.
08 giờ 00 Sơn; Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh Lạng Sơn bố - Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh Lạng Sơn; lãnh
10 giờ 30
trí địa điểm.
đạo, chuyên viên các Sở, ngành có liên quan.
Kiểm tra tại Bắc Giang
Lạng Sơn - Bắc Giang

28/4/2022

Họp triển khai công tác của Đoàn kiểm tra tại tỉnh - Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP Trung ương.
14 giờ 00 Bắc Giang; Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh Bắc
15 giờ 00
- Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh Bắc Giang.
Giang bố trí địa điểm.
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Ngày tháng
28/4/2022

29/4/2022

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Trung ương - Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP Trung ương.
15 giờ 00 trong công tác đảm bảo ATTP của Ban chỉ đạo liên
17 giờ 00
- Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh Bắc Giang.
ngành ATTP tỉnh Bắc Giang.
- Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP Trung ương.
08 giờ 00 - Kiểm tra các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh - Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh Bắc Giang.
12 giờ 00 doanh thực phẩm có nguồn gốc từ động vật.
- Đại diện cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
được kiểm tra.
13 giờ 3015 giờ 30

- Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP Trung ương.
Họp tổng kết công tác của đợt kiểm tra; Ban Chỉ đạo
- Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh Bắc Giang;
liên ngành ATTP tỉnh Bắc Giang bố trí địa điểm.
lãnh đạo, chuyên viên các Sở, ngành có liên quan.

Đề nghị Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn cử cán bộ đầu mối liên hệ với: Ông Vũ Minh Quân, Chuyên viên
phòng Thú y cộng đồng, Cục Thú y, điện thoại: 0983707884; Email: vuminhquandah@gmail.com./.

