ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BẢO YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 890 /QĐ-UBND

Bảo Yên, ngày01 tháng043 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra về sản xuất, kinh doanh
vật tư nông nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến nông lâm
sản và thủy sản trên địa bàn huyện Bảo Yên năm 2021
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẢO YÊN
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ
và một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong quản lý chất lượng vật tư nông
nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 31/2016/NĐ - CP ngày 06/5/2016, Quy định về xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực
vật;
Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;
Căn cứ Nghị định số 108/2017/NĐ-CP, ngày 20/9/2017 của Chính phủ,
Quy định về quản lý phân bón; Nghị định số 55/2018/NĐ-CP ngày16/4/2018,
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón;
Căn cứ Nghị định số 64/2018/NĐ-CP, 07/5/2018 của Chính phủ Quy định
xử phạt hành chính trong lĩnh giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; thủy sản;
Căn cứ Nghị định số 115/2018/NĐ-CP, ngày 04/9/2018 của Chính phủ
Quy định xử phạt vi phạm hành chính về An toàn thực phẩm;
Căn cứ Nghị định 14/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ Quy định xử
phạt hành chính về chăn nuôi;
Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ
về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm;
Căn cứ Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông
nghiệp và PTNT quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực
phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm sản và thủy sản không thuộc
diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi
quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT;
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Căn cứ Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/ 2018 quy định việc
thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy
sản đủ điều kiện ATTP thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT;
Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của UBND tỉnh Lào
Cai Quyết định ban hành Quy định phân công, phân cấp phối hợp quản lý Nhà
nước về ATTP trên địa bàn tỉnh Lào Cai;
Căn cứ Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 23/3/2021 của UBND huyện Bảo
Yên về Kế hoạch kiểm tra các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh VTNN và
các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn
huyện Bảo Yên năm 2021;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra về sản xuất, kinh doanh
vật tư nông nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến nông lâm sản và
thủy sản trên địa bàn huyện, gồm các ông (bà) có tên sau:
1. Ông: Hà Văn Quang - Trưởng phòng NN và PTNT
- Tổ trưởng
2. Ông: Hoàng Ngọc Sán - Phó Trưởng Phòng NN và PTNT - Tổ phó
3. Ông: Lê Văn Hải
- Phó GĐ TT DV Nông nghiệp
- Tổ viên
4. Ông: Trần Văn Vũ
- CV Phòng Nông nghiệp và PTNT - Tổ viên
5. Bà: Lý Thị Ngọc Nga - Chuyên viên Phòng TN và MT
6. 01 Kiểm soát viên Đội Quản lý thị trường số 4
- Tổ viên
7. 01 cán bộ Công an huyện
- Tổ viên
8. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn (nơi tổ công tác đến kiểm tra)- Tổ viên
9. 01 cán bộ Trung tâm VHTT-TT huyện (tham dự và đưa tin)
Điều 2: Nhiệm vụ của Tổ công tác
1. Tổ công tác có trách nhiệm tổ chức thực hiện kiểm tra việc sản xuất
kinh doanh vật tư nông nghiệp (giống cây trồng NLN, phân bón, thuốc bảo vệ
thực vật, giống vật nuôi, giống thủy sản; thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản;
thuốc thú y, thủy sản) và các cơ sở sản xuất, kinh doanh chế biến nông lâm sản
và thủy sản trên địa bàn huyện Bảo Yên. Phát hiện sử lý nghiêm các tổ chức, cá
nhân cung ứng giống cây trồng NLN, phân bón, thuốc BVTV, giống vật nuôi,
giống thủy sản; thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản; thuốc thú y, thủy sản không
rõ nguồn gốc xuất xứ; Các cơ sở chế biến vi phạm Luật an toàn thực phẩm,
trường hợp vượt quá thẩm quyền phải báo cáo UBND huyện xem xét xử lý theo
quy định; Kết thúc đợt kiểm tra tổng hợp báo các bằng văn bản với UBND
huyện và Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai.
2. Thời gian kiểm tra: Từ ngay 25/3/2021 đến ngày 30/6/2021.
(Thời gian kiểm tra cụ thể do Tổ trưởng bố trí sắp xếp)
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3. Chế độ do cơ quan chủ quản chi trả theo quy định hiện hành.
4. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Tổ trưởng phân công. Tổ kiểm
tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Nông
nghiệp và PTNT, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các
xã, thị trấn và các Ông (bà) có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- Như điều 3 (T/h);
- Sở NN&PTNT Lào Cai;
- TT Huyện ủy và HĐND huyện (B/c);
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT, NN.

Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên
Tỉnh Lào Cai
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Nguyễn Việt Hà
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