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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ,  quyền hạn 

 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 

 GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 12/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 30/12/2008 về việc 

hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục An 

toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương; 

Căn cứ Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 về việc Ban hành 

quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ 

quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý doanh nghiệp nhà 

nước, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;   

Căn cứ Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 08/7/2008 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 2329/QĐ-UBND ngày 14/6/2021 của UBND tỉnh Hà 

Tình về việc quy định cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, trực 

thuộc Sở Y tế; 

Xét đề nghị của  phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế và ý kiến của Sở Nội vụ tại 

Văn bản số  1242/SNV-XDCQ&TCBC ngày  08/7/2021. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hà Tĩnh. 

Điều 2. Giao Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan có liên quan căn cứ các văn bản hướng dẫn của Trung ương và 

tình hình thực tế hoạt động của đơn vị, xây dựng Đề án vị trí việc làm trình cấp có 

thẩm quyền phê duyệt; bố trí biên chế theo Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt 

và nằm trong tổng biên chế, số lượng người làm việc của Sở Y tế được HĐND tỉnh 

phê duyệt, UBND tỉnh giao hàng năm; xây dựng quy chế hoạt động theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chức năng Sở, Chi cục trưởng Chi cục 

An toàn vệ sinh thực phẩm và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành quyết định này./. 
Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các đơn vị trong ngành; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, TCCB. 

Q. GIÁM ĐỐC 
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QUY ĐỊNH 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục An toàn vệ sinh  

thực phẩm, trực thuộc Sở Y tế 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 833/QĐ-SYT ngày 13/7/2021 của Sở Y tế) 

 

1. Tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế trình cấp có thẩm quyền ban hành các 

quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, kế hoạch hàng năm và 

quy chế phối hợp liên ngành trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm; 

2. Trình Giám đốc Sở Y tế ban hành kế hoạch hàng năm, chương trình, đề 

án, dự án về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; 

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến 

lược, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình mục tiêu, đề án, dự án đã được phê 

duyệt về vệ sinh an toàn thực phẩm;  

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản 

xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống theo phân cấp quản lý; 

triển khai công tác phòng ngừa, khắc phục ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền 

qua thực phẩm trên địa bàn tỉnh; 

5. Phối hợp với các đơn vị liên quan ở địa phương hướng dẫn, giám sát việc 

thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm theo 

chuỗi cung cấp thực phẩm từ sản xuất đến tiêu dùng; 

6. Thực hiện việc cấp, đình chỉ và thu hồi các giấy chứng nhận liên quan đến 

vệ sinh ATTP theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Y tế, Sở Y tế. 

7. Thực hiện thanh tra chuyên ngành về vệ sinh ATTP trên địa bàn tỉnh; 

8. Tổ chức công tác thông tin, phổ biến kiến thức và pháp luật về vệ sinh an 

toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; 

9. Chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn cho các tuyến; tập huấn 

kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cho người sản xuất, chế biến, kinh doanh 

thực phẩm trên địa bàn tỉnh; 

10. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác quản 

lý vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành; 

11. Quản lý tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật 

và phân cấp của UBND tỉnh;  

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế và các cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền giao./. 
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