
U BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA V!T NAM 
HUYN BA  CH Dc 1p  - Tir do - Hnh phüc  

S6: 4tS /QD-UBND Ba Che, ngày 09 tháng 7 nàm 2019 

QUYET D!NH 
Vê vic thành 1p Doàn thâm djnh to chfrc dánh giá xêp 1oi, 

dánh giá djnh ky các co' s& san xuât, kinh doanh thrc phâm thuc linh vuc 
nông nghip trên dja bàn huyn 

uc BAN NHAN DAN HUYN BA CHE 

Can cü LuQtt To chüc ChInh quyn dja phuong ngày 19/6/2015; 

Can cü Thông tu s 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/20 18 cüa B Nông 
nghip và PTNT thông tu quy dnh vic thâm djnh, chtrng nhn c so' san xuât, 
kinh doanh thirc phâm nông, lam, thüy san dü diêu kin AflP thuc phm vi quân 
1 cüa B Nông nghip và PTNT; 

Thông tu s 08/201 6/1T-BNNPTNT ngày 01/6/2016 cüa B Nông nghip 
và PTNT ye Quy dnh giám sat an toàn thirc phâm nông lam thüy san; 

Can cü K hoach s 55aIKH-UBND ngày 26/3/2019 cüa UBND huyn Ba 
Ch kê hotch hành dng bâo dam ATTP trong linh v1rc nông nghip nãm 2019 
trên dja bàn huyn Ba Chë; 

Xét d nghj cüa Tnthng phOng Nông nghip và PTNT tui to' trInh s 
66/TTr-NN ngày 09/7/2019, 

QUYET IMNH: 

Diu 1. Thành l.p Doàn thrn dnh t chirc dánh giá xp loi, dánh giá 
dnh k' các cci so' san xuât, kinh doanh thirc phâm thuc 1mb vrc nông nghip 
trên da bàn huyn: 

* Thành phân cüa Doàn kiêm tra: 

1. Ong: Triu Düc Phuçing - Trithng phOng Nông nghip và PTNT-
Truo'ng doàn; 

2. Ong: Dtng Van Minh - PGD Trung tam DVKTNN — Phó doàn; 

3. Ong: Hoàng Van Nhâm - Chuyên viên phOng NNPTNT — Thành viên; 

4. Ong: Ma Van Khiêm — Can b Trung tam DVKTNN — Thành viên; 

5. Ong: Phtm Ba Dai  - Chuyên vien phông NNPTNT — Thành viên; 
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TM. uc( BAN NHAN DAN 
KT.CHU T!CH 

U TICH 

Dinh Thj V5? 

6. Can b theo döi v sinh ATTP nông, lam thñy san UBND các xa, Thj 

trân — Thành viên. 

J)iêu 2. Doàn thâm dinh có nhiêm vu: 

- Thm djnh dánh giá phân 1oi các câ s san xut, kinh doanh vtt tu nông 
nghip và san phâm nông lam thus' san trên dja bàn huyn dà dugc cap có thâm 
quyn cp Giây chrng nhn däng k kinh doanh. Dê xuât các bin pháp xir 1 cac 
hânh vi vi phm ye an toàn thirc phâm theo quy djnh cüa Pháp 1ut. 

- Thm djnh dnh kr các Co sâ dã duçic xp loii dt yêu câu nhãm giám sat 
vic duy trI diêu kin dam bâo chat luçing an toàn thrc phâm. Dê xuât các bin 
pháp xr l các hành vi vi phm ye an toàn thirc phâm theo quy djnh tha Pháp lut. 

- Kt thüc dqt kirn tra Doàn kim tra tong hgp báo cáo dánh giá két qua 
kiêm tra và kiên nghj, de xuât các giãi pháp tang cung và nâng cao hiu qua 
quail 1 Nhà nrnrc ye v sinh an toàn thçrc phâm vó'i UBND huyn và Si 
NN&PTNT tinh Quâng Ninh. 

- Nhim vçi ciT th cüa các thành viên do Truâng doàn phân cong. 

Quy& djnh nay có hiu 1irc k tü ngày k, Doàn kim tra tir giâi th sau khi 
hoàn thành nhiêm vu. 

Diu 3. Các Ong (bâ) Chánh van phông HDND và UBND huyn, Tru&ng 
phông Nông nghip và PTNT, Trung tam Djch viii K thut nông nghip huyn, 
Lãnh do UBND các7xã, th trân và các ông (bà) có ten tii Diêu 1 can cü Quyt 
dinh thi hành./. 

No'i nhân: 
- So Nong nghip và PTNT (B/c); 
- TT huyn u; HDND huyn (B/c); 
- Chü tjch, các PCT UBND huyn; 
- N!iu diêu 3 (T/h); 
- Liru VT, NN./Q- 
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