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THÔNG BÁO 

Về việc thực hiện Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 của 

UBND tỉnh An Giang trên địa bàn huyện An Phú. 

 

Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh An Giang về 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; 

Căn cứ Thông tư 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ tài chính về 

việc ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm 

định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp; 

Căn cứ Thông tư 44/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ tài chính về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 

14/11/2016 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông 

nghiệp; 

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 Quyết định số 928/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của UBND huyện 

An Phú về việc giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nông, 

lâm, thủy sản do cấp huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện xin thông báo đến các cơ sở sản xuất 

kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn huyện do cấp huyện cấp giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh, kể từ ngày 05/6/2020 phòng Nông nghiệp và 

PTNT huyện thực hiện các nhiệm vụ tại khoản 2, Điều 4, Quyết định số 58/QĐ-

UBND ngày 18/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cụ thể như sau: 

1. Thẩm tra, thẩm định, đánh giá phân loại, cấp mới, cấp lại, thu hồi Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật đối với 

cơ sở sản xuất, kinh doanh được phân cấp tại khoản 2, Điều 3 quy định kèm 

Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 của UBND tỉnh An Giang. 

2. Tiếp nhận Bản tự công bố sản phẩm của các cơ sở sản xuất kinh doanh 

nông, lâm, thủy sản. 



3. Tổ chức kiểm tra và cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 

cho cơ sở sản xuất, kinh doanh được phân cấp tại khoản 2 Điều quy định kèm 

Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 của UBND tỉnh An Giang. 

4. Công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả về an toàn thực phẩm được thực 

hiện tại phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện An Phú; Thu phí, lệ 

phí (phí thẩm định, lệ phí cấp giấy chứng nhận, phí xác nhận kiến thức) theo 

quy định. 

- Địa chỉ: số 119, đường Thoại Ngọc Hầu, thị trấn An Phú, huyện An Phú, 

tỉnh An Giang. 

- Điện thoại: 0296 3826 728 

- Email: pnnptnt.anphu@angiang.gov.vn 

 

Nơi nhận: 

- Chi cục Quản lý CLNLS&TS tỉnh; 

- UBND huyện; 

- Đài truyền thanh huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các cơ sở sản xuất kinh doanh nông 

lâm sản và thủy sản trên địa bàn huyện; 

- Lưu: VP. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phùng Thế Vinh 
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