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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hậu Giang, ngày  28    tháng   08   năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định cơ quan thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh

doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm và

cơ quan quản lý các 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 ngành Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

C ă n   c ứ   L u ậ t     B   a n   h à n h   v ă n   b ả n   q u y   p h ạ m   p h á p   l u ậ t   n g à y   2 2   t h á n g   6   

n ă m   2 0 1 5 ; 

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02  tháng 02 năm 2018 của 

Chính phủ  về  quy định chi tiết  thi hành một số điều của Luật An toàn 

thực phẩm;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25 

tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và   Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ  về việc  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;

Căn cứ Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 3 năm 2015 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  về việc  hướng dẫn 

nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2018 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   về việc  quy định phương 

thức quản lý điều kiện đảm bảo 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 Phát 

triển nông thôn;
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Căn cứ Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2018 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   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 Phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định  cơ quan thẩm định, 

chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm và cơ quan quản lý các 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 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực từ ngày     tháng     năm 2019 và thay 

thế Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định cơ quan kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh 

doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh 

nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm; cơ quan quản lý cơ sở sản 

xuất nông lâm thủy sản ban đầu nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Điều 3.  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở: Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính , Tư pháp ; Giám đốc Kho bạc Nhà 

nước Hậu Giang; Chủ tịch UBND  huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị  và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./.

 Nơi nhận:
- VP Chính phủ (HN, TP.HCM);

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL);

- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;

- VP. Tỉnh ủy và các Ban đảng;
- VP. Đoàn ĐBQH tỉnh;

- VP.HĐND và các Ban HĐND tỉnh ;

- UBMTTQVN, các Đoàn thể tỉnh;

- Như Điều 3;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;

- Công báo tỉnh;

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT.
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TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

                   Trương Cảnh Tuyên
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