
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HÒA AN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 
Số:        /QĐ-UBND Hòa An, ngày         tháng 10 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập đoàn thẩm định cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÒA AN 

  

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

 Căn cứ Luật an toàn thực phẩm ngày 17/6/2010; 

 Căn cứ Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT Quy định về thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; 

 Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Cao Bằng về việc Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước 

về An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;  

 Căn cứ Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Cao Bằng về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ 

sung, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính 

lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cao Bằng;  

 Căn cứ đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

của Tổ hợp tác sản xuất mật ong rừng tự nhiên xã Hoàng Tung, xóm Na Lữ, xã 

Hoàng Tung, huyện Hòa An ngày 06 tháng 10 năm 2022; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Thành lập đoàn thẩm định cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, 

lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm gồm các ông, bà có tên sau đây:  

1. Ông Đàm Đức Hoàng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn - Trưởng đoàn. 

2. Ông Nông Hữu Việt, Chuyên viên (biệt phái) Phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn - Thành viên. 
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3. Ông Nông Văn Hưng, Chuyên viên phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn - Thành viên. 

4. Bà Tô Hương Lan, Chuyên viên phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn - Thành viên thư ký.  

Điều 2. Nhiệm vụ của Đoàn thẩm định. 

 - Đối chiếu thông tin và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đăng ký cấp Giấy 

chứng nhận gửi cơ quan có thẩm quyền với hồ sơ gốc lưu tại cơ sở.  

 - Thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật đối với 

Tổ hợp tác sản xuất mật ong rừng tự nhiên xã Hoàng Tung, địa chỉ xóm Na Lữ, xã 

Hoàng Tung huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. 

  - Đoàn thẩm định sử dụng con dấu của Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng để giao dịch. 

- Thành viên của đoàn làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng chế độ 

theo quy định hiện hành và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

 Điều 3. Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan 

liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này 

kể từ ngày ký ban hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (thực hiện); 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NN(Hưng). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Luân Chiến Công 
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