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4. Thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở chế biến thực phẩm
nông lâm thuỷ sản do Ủy ban nhân dân quận, huyện quản lý vi phạm các quy ñịnh
của pháp luật về ATTP.
Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ðiều 10. Trách nhiệm thi hành
1. Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở
Công Thương, Sở Y tế, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ ñội Biên phòng, Chủ tịch
Uỷ ban nhân dân các quận, huyện xây dựng kế hoạch, triển khai, phổ biến, hướng dẫn
và tổ chức thực hiện Quy ñịnh này.
2. Giám ñốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, Chi
cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường; Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng
Nông lâm sản và Thủy sản; Giám ñốc Công ty Quản lý Hội chợ triển lãm và các chợ
ðà Nẵng; Trưởng ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang; Trưởng ban Quản
lý Chợ ðầu mối Hòa Cường; các Trưởng ban quản lý chợ trên ñịa bàn thành phố;
Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Quyết ñịnh này.
ðiều 11. ðiều khoản thi hành
Trong quá trình thực hiện Quy ñịnh này nếu phát sinh vướng mắc, các sở, ban,
ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và ñơn vị liên quan có trách nhiệm phản
ánh kịp thời về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ñể tổng hợp, báo cáo ñề xuất
Ủy ban nhân dân thành phố xem xét ñiều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.
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