
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

 

Số:          /QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày     tháng 12 năm 2022 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra 

 an toàn thực phẩm năm 2023 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ HÀ TĨNH 

 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010; Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011; 

Luật Tố cáo ngày 12/6/2018; Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20/11/2018 và 

các văn bản hướng dẫn thi hành các Luật nói trên; 

Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy 

định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt 

động thanh tra chuyên ngành;  

Căn cứ Nghị định số 122/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ quy 

định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Y tế;  

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính 

phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế 

hoạch thanh tra;  

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 3155/QĐ-BYT ngày 23/11/2022 của Bộ Y tế về việc 

phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023; các văn bản của Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh: 

Số 655/TT-VP ngày 02/11/2022 về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra 

năm 2023; số 731/TT-NV3 ngày 29/11/2022 về việc góp ý Dự thảo Kế hoạch thanh 

tra năm 2023 của Sở Y tế; Kế hoạch thanh tra, kiểm tra y tế năm 2023 của Sở Y tế 

Hà Tĩnh; 

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Y tế tại Tờ trình số 76/TTr-TTrS ngày 

05/12/2022; của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tại Tờ trình số 185/TTr-ATTP 

ngày 03/11/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra an toàn 

thực phẩm năm 2023. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác thanh tra, 

kiểm tra an toàn thực phẩm năm 2023 đã được Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ 

sinh thực phẩm ban hành tại Kế hoạch số 184/KH-ATTP ngày 03/11/2022  (có văn 

bản kèm theo). 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.  

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng chức năng 

Sở Y tế, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Tĩnh và các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.  

 
Nơi nhận:                                                                   
- Như Điều 3; 

- Thanh tra Bộ Y tế (để báo cáo); 

- Cục An toàn thực phẩm (để báo cáo); 

- Thanh tra tỉnh (để báo cáo); 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị, thành phố; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Các đơn vị trong ngành; 

- Cổng Thông tin điện tử Sở Y tế ; 

- Lưu: VT, TTrS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Đức 
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