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  Hà Nội, ngày     tháng      năm   

           

                  Kính gửi:  

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Long An 

Phúc đáp công văn số 4069/SNN-CCTTBVTVQLCL ngày 19/6/2019 của 

Sở Nông nghiệp và PTNT Long An về việc hướng dẫn phân cấp công tác quản lý 

bảo đảm an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản theo Thông tư số 38/2018/TT-

BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc 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 và 

Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT 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.  

Thực hiện phân công của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Cục Quản lý chất 

lượng nông lâm sản có ý kiến như sau: 

1. Ngày 16/7/2019, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có công văn số 

4997/BNN-QLCL trả lời Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn có kiến nghị 

với nội dung tương tự (xin xem văn bản kèm theo). 

2. Đề nghị Quý Sở căn cứ vào hướng dẫn tại công văn số 4997/BNN-

QLCL; các văn bản quy phạm pháp luật và tình hình thực tiễn tại địa phương để 

đề xuất với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. 

Trân trọng./. 

 
 Nơi nhận:  
- Như trên; 

- PCT. Lê Bá Anh (để biết); 

- Lưu: VT, CL2.   

 

CỤC TRƯỞNG 
 

 

 

  

 

   

Nguyễn Như Tiệp 
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