
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /QĐ-UBND  Lạng Sơn, ngày      tháng 8 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thay đổi Trưởng Ban Chỉ đạo  

liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lạng Sơn  

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 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 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 Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12/3/2007 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ 

chức phối hợp liên ngành; 

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 Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 

trong tình hình mới; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 204/TTr-SYT ngày      

10/8/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ 

đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lạng Sơn thay ông Phạm 

Ngọc Thưởng đã chuyển công tác. 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của ông Hồ Tiến Thiệu thực hiện theo Quyết 

định số 764/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện 

toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lạng Sơn.  

Các nội dung khác không đề cập tại Quyết định này giữ nguyên theo 

Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành 

về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lạng Sơn và các cá nhân có tên tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- BCĐLNTW về VSATTP, Bộ Y tế; 

- Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế; 

- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CV, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 
 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Hồ Tiến Thiệu 
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