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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /2019/QĐ-UBND  Tuyên Quang, ngày      tháng     năm 2019 

 

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 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010; 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 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 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 Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 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 Phát triển nông thôn. 

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số  

….. /TTr-SNN ngày    /   /2019 về việc ban hành 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, 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh  
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Quyết định quy định việc 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. 

2. Đối tượng áp dụng 

- Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy 

sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;  

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố.  

Điều 2. Nguyên tắc chung 

1. Nâng cao trách nhiệm và tăng cường phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Uỷ ban nhân dân cấp huyện trong quản lý các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn thực phẩm đảm bảo sự 

thống nhất, phù hợp với quy định của pháp luật. 

2. Bảo đảm tất cả các cơ sở đều phải chịu sự quản lý của cơ quan quản lý 

nhà nước; một cơ sở chỉ chịu sự quản lý của một cơ quan quản lý nhà nước; đối 

với cơ sở có nhiều loại hình sản xuất, kinh doanh thì loại hình nào có sản lượng 

(hoặc doanh thu) lớn nhất thì thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của cơ quan 

quản lý nhà nước loại hình đó. 

3. Hoạt động kiểm tra, thẩm định phải đảm bảo tính trung thực, khách 

quan, kịp thời cảnh báo nguy cơ và truy xuất, xử lý vi phạm theo quy định. 

4. Phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan trong ngành, giữa các cấp 

từ khâu lập kế hoạch đến thực hiện kiểm tra, giám sát, thẩm định. 

Điều 3. 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 

Phân cấp cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 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. 

Phương thức quản lý thực hiện theo quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-

BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Điều 4. 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 

1. Phân cấp cho Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm đối với các tổ chức sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy 

sản (gồm: cơ sở có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận đầu tư do 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh cấp và các Hợp tác xã do cấp 

huyện cấp giấy đăng ký kinh doanh) 

2. Phân cấp cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thẩm định đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông 
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lâm thủy sản do UBND cấp huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trừ 

các Hợp tác xã). 

3. Nội dung, phương thức thẩm định thực hiện theo quy định tại Thông tư 

số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

Điều 5. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Tham mưu với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực 

hiện các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông 

lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh. 

- Tổ chức triển khai các nội dung quy định này theo phân công, phân cấp; 

Hướng dẫn việc tổ chức triển khai thực hiện các quy định có liên quan tại Thông 

tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 và Thông tư số 17/2018/TT-

BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên 

địa bàn tỉnh. 

- Tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, 

kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc thẩm quyền quản lý của ngành 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tại 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. 

- Phúc kiểm quy trình thực hiện của các cơ quan kiểm tra thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp huyện theo nhiệm vụ được phân cấp. 

- Hàng năm có trách nhiệm lập kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện 

công tác quản lý, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm 

thủy sản được phân công, phân cấp theo quy định này. 

- Thực hiện báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Uỷ ban nhân dân tỉnh theo chế độ báo cáo hiện hành. 

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện 

- Tổ chức triển khai các nội dung quy định này theo phân công, phân cấp 

trên địa bàn quản lý. 

- Phân công, phân cấp cho Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn triển khai 

thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an toàn thực phẩm; Triển khai 

ký bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn đối với các cơ sở không 

thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn 

quản lý. 

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh 

doanh trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của pháp về an toàn thực 

phẩm. 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra việc tuân 

thủ về các quy định về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản 

đối với các cơ sở trên địa bàn cấp huyện. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-15-2018-nd-cp-huong-dan-luat-an-toan-thuc-pham-341254.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-15-2018-nd-cp-huong-dan-luat-an-toan-thuc-pham-341254.aspx
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- Thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng danh sách các 

cơ sở đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm 

thuộc phạm vi phân công, phân cấp. 

- Lưu trữ có hệ thống các hồ sơ liên quan đến hoạt động kiểm tra, đánh 

giá phân loại các cơ sở thuộc phạm vi phân công, phân cấp. 

- Hàng năm, lập kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện công tác quản lý, 

kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh được phân công, phân cấp theo quy định 

này; báo cáo và đăng ký kế hoạch dự toán kinh phí về Sở Tài chính theo phân cấp. 

- Thực hiện báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn theo chế độ báo cáo hiện hành. 

3. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản 

- Chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; 

cung cấp đầy đủ thông tin, mẫu vật, hồ sơ, tài liệu có liên quan theo yêu cầu. 

- Thực hiện tự công bố sản phẩm, công bố hợp chuẩn, hợp quy theo quy 

định của pháp luật. 

- Thường xuyên tự kiểm tra chất lượng hàng hóa trong quá trình sản xuất, 

kinh doanh. Kịp thời thu hồi, xử lý sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm 

theo quy định. 

- Thông báo cho cơ quan quản lý trong trường hợp dừng sản xuất, kinh 

doanh, giải thể, thay đổi địa điểm sản xuất, thay đổi điều kiện sản xuất hoặc thay 

đổi chủ sở hữu. 

Điều 6. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 9/3/2016 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành 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. 

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở: Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Y tế, Công Thương, Tài chính; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Như điều 4; 

- Phó CVP UBND tỉnh; 

- Trưởng phòng KTCNLN; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Phòng Tin học - Công báo; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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