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TỜ TRÌNH 

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”  
. 
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

 

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

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;  

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010;  

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật; 

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 kính trình UBND tỉnh 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”. Dự 

thảo Quyết định gồm 06 Điều như sau: 

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

Điều 2. Nguyên tắc chung 

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;  

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 

Điều 5. Tổ chức thực hiện 

Sở Nông nghiệp và PTNT, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các 

cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản có trách nhiệm tổ 

chức thực hiện Quyết định. 

Điều 6. Điều khoản thi hành 

(Có 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” kèm theo). 

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

xem xét, quyết định ban hành./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (kính trình); 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Các Phó Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, QLCL. 
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