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Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau 

 

 

Ngày 21/01/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản 

số 650/BNN-QLCL, trong đó đề nghị UBND tỉnh Cà Mau tạm dừng thực hiện 

Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 06/01/2020 về việc tổ chức lại Chi cục An toàn 

vệ sinh thực phẩm tỉnh Cà Mau (Quyết định số 22/QĐ-UBND), tổ chức tham vấn 

với các Bộ, ngành liên quan trước khi thực hiện. Tuy nhiên, đến nay, Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn vẫn chưa nhận được phản hồi của UBND tỉnh Cà 

Mau. 

Theo Báo cáo Kết quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và 

an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 4/2020 (số 446/BC-SNN ngày 

20/4/2020) của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau, hiện nay, 

tại Cà Mau đang có vướng mắc trong việc thực hiện Quyết định 22/QĐ-UBND 

làm ảnh hưởng đến công tác quản lý an toàn thực phẩm. 

Do vậy, để thống nhất chỉ đạo công tác quản lý chất lượng vật tư nông 

nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trong phạm vi toàn quốc, tránh 

việc thực hiện không đồng bộ tại các địa phương, tiếp theo công văn số 650/BNN-

QLCL ngày 21/01/2020, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND tỉnh Cà Mau 

tạm dừng thực hiện Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 06/01/2020, tổ chức tham 

vấn với các Bộ, ngành liên quan trước khi thực hiện.  

Trường hợp vẫn tiếp tục thực hiện Quyết định 22/QĐ-UBND nêu trên, đề 

nghị UBND tỉnh Cà Mau có văn bản phản hồi, nêu rõ quá trình xây dựng đề án, 

lấy ý kiến các đơn vị, đánh giá, phân tích rõ các căn cứ pháp lý, tính cấp thiết, các 

ưu điểm, hạn chế… trong việc lựa chọn thực hiện phương án sáp nhập đơn vị quản 

lý chuyên ngành thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  vào đơn vị chuyên 

ngành của Sở Y tế. 
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Văn bản phản hồi của UBND tỉnh Cà Mau đề nghị được gửi về Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 10/6/2020 để tổng hợp, nghiên cứu, 

báo cáo Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- 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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