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Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau 

 

Theo báo cáo của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã ban hành Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 

06/01/2019 về việc tổ chức lại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cà Mau. 

Theo đó, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cà Mau được tổ chức lại trên 

cơ sở tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, biên chế công chức, số lượng 

người làm việc, nhân sự từ một số đơn vị trong đó có Chi cục Quản lý chất lượng 

nông lâm sản và thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cà 

Mau. 

Về vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau: 

Thực hiện Luật An toàn thực phẩm, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa 

và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, được sự chỉ đạo sâu sát của 

Chính phủ, Thủ tướng chính phủ và sự phối hợp tích cực của các Bộ, ngành, địa 

phương, trong thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp 

với Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV 

ngày 25/3/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh, cấp huyện và xây dựng, hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng, an 

toàn thực phẩm nông lâm thủy sản từ Trung ương tới địa phương. Trong thực tế, 

hệ thống đã phát huy rất hiệu quả trong việc quản lý chất lượng, đảm bảo an toàn 

thực phẩm nông lâm thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần quan trọng 

tạo chuyển biến rõ nét về ATTP trong thời gian qua và mở rộng thị trường xuất 

khẩu nông lâm thủy sản với kim ngạch đạt kỷ lục 41,3 tỷ USD năm 2019. 

Việc giải thể Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đưa các chức năng nhiệm vụ của đơn 

vị này về Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế tại Cà Mau không phù 

hợp với quy định tại Điều 63 Luật An toàn thực phẩm, Điều 38 Nghị định 

15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 
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điều của Luật An toàn thực phẩm và Khoản 3 Điều 3 Thông tư liên tịch số 

14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015, sẽ gây khó khăn cho Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị trong ngành trong việc chỉ 

đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các chính sách pháp luật để kiểm soát, đảm bảo 

chất lượng ATTP nông lâm thủy sản trong tình hình mới với nhiều thách thức: 

biến đổi khí hậu, dịch bệnh, yêu cầu khắt khe của người dân và các thị trường 

nhập khẩu nông lâm thủy sản… 

Trong quá trình xây dựng dự thảo Quyết định 22/QĐ-UBND nói trên, Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng như các cơ quan trực thuộc Bộ Nông 

nghiệp và PTNT không nhận được văn bản của UBND tỉnh Cà Mau xin ý kiến, 

góp ý cho dự thảo. 

Với những lý do nêu trên, thực hiện quy định tại Điều 36 Luật Tổ chức 

Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND tỉnh Cà Mau 

tạm dừng thực hiện Quyết định 22/QĐ-UBND, tổ chức tham vấn với các Bộ, 

ngành liên quan trước khi thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các bộ: Nội vụ, Y tế, Công Thương; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT Cà Mau; 

- Lưu: VT, QLCL.  

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 
 

Phùng Đức Tiến 
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