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UBND TỈNH AN GIANG 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số: 305/TTr-SNNPTNT An Giang, ngày 22 tháng 10 năm 2019 

 

TỜ TRÌNH 

Ban hành Quyết định phân công, phân cấp quản lý nhà nước 

về an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý 

của ngành Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

Được sự thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và 

PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu trình UBND tỉnh ban 

hành “Quyết định phân công, phân cấp cơ quan quản lý, thẩm định cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang” tại công 

văn số 2408/VPUBND-KTN ngày 21/5/2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc xây dựng quyết định quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp. 

1. Sự cần thiết ban hành: 

  Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm đã phân công 

trách nhiệm quản lý các sản phẩm/nhóm sản phẩm hàng hóa thuộc thẩm quyền 

quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Phụ lục III. 

 Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTBT 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 qui định UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương phân công, phân cấp cơ quan quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận dủ điều kiện an toàn 

thực phẩm trên cơ sở tham mưu của Sở Nông nghiệp và PTNT (khoản 1 Điều 7).  

Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 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 qui định UBND cấp tỉnh phân công, 

phân cấp cơ quan thẩm định cấp địa phương trên cơ sở tham mưu của Sở Nông 

nghiệp và PTNT và tình hình thực tiễn của địa phương (khoản 2 Điều 5, khoản 1 

Điều 19 và khoản 1 Điều 20). 
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2. Mục đích, quan điểm của việc ban hành quyết định: 

2.1. Mục đích: 

Phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy 

sản thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang (bao 

gồm các cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận và các cơ sở phải cấp Giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm) cho Sở Nông nghiệp và PTNT, 

UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang. 

2.2. Quan điểm xây dựng quyết định: 

- Quyết định được xây dựng dựa trên hướng dẫn tại Điều 1 và Điều 2 Thông 

tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018; Điều 1 và Điều 2 Thông tư số 

38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT. 

- Bãi bỏ Quyết định 401/QĐ-SNNPTNT ngày 19/6/2015 của Sở Nông 

nghiệp & PTNT về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp thực hiện kiểm tra, 

giám sát, thanh tra chuyên ngành các cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông 

nghiệp, kiểm tra chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản và quản 

lý đối với cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh An Giang và Quyết định 

701/QĐ-SNNPTNT của Sở Nông nghiệp và PTNT sửa đổi bổ sung Quyết định 

401/QĐ-SNNPTNT ngày 19/6/2015. 

3. Quá trình xây dựng dự thảo Quyết định: 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã gửi dự thảo quyết định lấy ý kiến góp ý 02 

lần đến Ủy ban nhân dân 11 huyện, thị xã, thành phố, Sở Tài chính, Chi cục Trồng 

trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Thủy sản (lần thứ 

nhất tại công văn số 1117/SNNPTNT-CCQLCL ngày 27/6/2019 và lần thứ hai tại 

công văn số 1336/SNNPTNT-CCQLCL ngày 26/7/2019 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT). Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đăng dự thảo trên 

cổng thông tin điện tử của Sở để lấy ý kiến tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Sau khi gửi công văn lấy ý kiến lần thứ nhất, Sở Nông nghiệp và PTNT 

nhận được góp ý của 13 đơn vị (Long Xuyên và Tịnh Biên không có văn bản góp 

ý). Sau khi nhận được góp ý của 13 đơn vị, Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét 

các nội dung phù hợp/chưa phù hợp, giải trình, bổ sung, chỉnh sửa gửi lấy ý kiến 

lần thứ hai và nhận được góp ý của 03 chi cục và 9 huyện, thị xã, thành phố (Chợ 

Mới, Châu Đốc không có văn bản góp ý). Trong dự thảo lần 2, đơn vị soạn thảo 

có gửi kèm thêm gợi ý một số điểm trong dự thảo cần phải thảo luận, công việc 

phát sinh, đề xuất giải pháp … để các đơn vị góp ý thêm. 
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Ngày 04/9/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  đã có Công văn 

số 1574/SNNPTNT-CCQLCL đề nghị Sở Tư pháp thẩm định Quyết định phân 

công,  phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc 

phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp. Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số 

262/BC-STP ngày 17/9/2019 của Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn đã điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo theo ý kiến thẩm định.   

4. Bố cục và nội dung cơ bản của quyết định: 

4.1. Bố cục: 

Quyết định ban hành Quy định bao gồm 3 chương với 7 điều gồm: Chương 

I - Quy định chung từ Điều 1 đến Điều 2, Chương II - Nội dung và trách nhiệm 

của các cơ quan được phân công, phân cấp từ Điều 3 đến Điều 5, Chương III – 

Tổ chức thực hiện từ Điều 6 đến Điều 7. 

4.2. Nội dung chính: 

Quyết định ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về 

an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Hồ sơ kèm theo Tờ trình gồm: 

(1) Dự thảo Quyết định lần 5. 

(2) Bảng tổng hợp ý kiến đóng góp và giải trình tiếp thu ý kiến lần 1. 

(3) Bảng tổng hợp ý kiến đóng góp và giải trình tiếp thu ý kiến lần 2. 

(4) Bảng tổng hợp giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp. 

(5) Văn bản thẩm định của Sở Tư pháp. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, CCQLCL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Võ Thị Thanh Vân 
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