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V/v xin ý kiến tham gia vào dự thảo
Quyết định phân cấp quản lý cơ sở sản
xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm
thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp

Kính gửi:
- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang.
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 Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ
Nông nghiệp và PTNT quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn
thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc
diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi
quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT
ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định việc 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 PTNT.
Thực hiện Văn bản số 2115/UBND-NC ngày 24/7/2019 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc xây dựng quyết định QPPL về lĩnh vực nông nghiệp và phát
triển nông thôn,
Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng dự thảo “Quyết định phân cấp cơ
quan quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc
diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Quy định cơ quan
thẩm định đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh
thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang” để thay thế
“Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của UBND tỉnh Quy định cơ
quan kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; kiểm tra, chứng
nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực
phẩm và phân cấp quản lý các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh
Tuyên Quang”.
Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng đề nghị các đơn vị (tại mục kính gửi)
tham gia ý kiến vào dự thảo quy định phân cấp (Đề nghị các đơn vị khai thác dự
thảo Quyết định tại mục xin ý kiến dự thảo văn bản trên trang thông tin điện tử
http://snntuyenquang.gov.vn).

Các ý kiến tham gia bằng văn bản, gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT
(qua Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản) trước ngày
23/9/2019 để tổng hợp. Sau thời gian trên nếu cơ quan, đơn vị nào không có
văn bản tham gia ý kiến thì được hiểu là đồng ý với nội dung dự thảo. Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ hoàn thiện trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban
hành theo quy định./.
Nơi nhận:
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- Lưu: VT, QLCL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đại Thành

