
BỘ NỘI VỤ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:                /BNV-TT Hà Nội, ngày         tháng 12 năm 2021 
V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo 

Tờ trình của Bộ Y tế, dự thảo Quyết 

định của Thủ tướng Chính phủ thí 

điểm thực hiện thanh tra chuyên 

ngành an toàn thực phẩm 

 

 

Kính gửi: Bộ Y tế 

 

Trả lời văn bản số 10488/BYT-ATTP ngày 10/12/2021 của Bộ Y tế đề nghị 

góp ý dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thí điểm thực 

hiện thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm. Sau khi nghiên cứu, Bộ Nội vụ 

thống nhất với nội dung các dự thảo. 

Bộ Nội vụ gửi Bộ Y tế để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng; 

- Lưu: VT, TT. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 
 

 

 

 

Vũ Chiến Thắng 
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   UBND TỈNH GIA LAI 

  SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     Số:          /SYT-TTr Gia Lai, ngày      tháng 12  năm 2021 

V/v góp ý đối với dự thảo Tờ trình  

và Quyết định của Thủ tướng  

Chính phủ thí điểm thực hiện thanh 

 tra chuyên ngành an toàn thực phẩm  

 

 

Kính gửi: Bộ Y tế  

 

 Thực hiện Công văn số 5394/VP-KGVX  ngày 13/12/2021 của Văn 

phòng UBND tỉnh Gia Lai về việc góp ý dự thảo hồ sơ thí điểm thực hiện thanh 

tra chuyên ngành an toàn thực phẩm.  

 Sau khi nghiên cứu nội dung của dự thảo, Sở Y tế tỉnh Gia Lai góp ý đối 

với 02 dự thảo văn bản như sau: 

I. Cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Tờ trình trình Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Quyết định thí điểm thực hiện thanh tra chuyên ngành an toàn 

thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương. Đồng thời đề nghị Bộ Y tế  gửi lấy ý kiến của Tổng Thanh tra Chính 

phủ đối với dự thảo Tờ trình nhằm bảo đảm phù hợp với Điều 29 của Luật 

Thanh tra số 56/2010/QH12 quy định: “Việc giao chức năng thanh tra chuyên 

ngành cho cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực 

do Chính phủ quy định theo đề nghị của Tổng Thanh tra Chính phủ sau khi đã 

thống nhất với Bộ trưởng”. 

II. Cơ bản thống nhất với dự thảo Quyết định thí điểm thực hiện thanh tra 

chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương; đồng thời tham gia một số ý kiến sau: 

1. Các khoản 1, 2 Điều 2 và khoản 1 Điều 3 (và các điều khoản khác của 

dự thảo Quyết định): Đề nghị bỏ cụm từ “viên chức”, vì không phù hợp với 

Điều 34 của Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 và được hướng dẫn tại Điều 12 

Nghị định số 07/2012/NĐ-CP quy định: “Người được giao thực hiện nhiệm vụ 

thanh tra chuyên ngành phải là công chức của cơ quan được giao thực hiện 

chức năng thanh tra chuyên ngành,….”. 

2. Khoản 1 Điều 5: Đề nghị bổ sung cụm từ “thực hiện” nhằm bảo đảm 

đầy đủ nội dung triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, cụ 

thể là:“1. Tham mưu cho cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện 

quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong việc xây dựng và tổ chức thực 

hiện kế hoạch thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm”. 

3. Xem xét lại Khoản 1 Điều 16: “Chánh thanh tra các Sở: Y tế, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương và Trưởng ban Ban Quản lý An 

toàn thực phẩm... quyết định thanh tra lại vụ việc đã được Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp huyện kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật”, vì 
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không phù hợp với Điểm b Khoản 2 Điều 22 của Luật Thanh tra số 

56/2010/QH12 quy định: “Chánh Thanh tra tỉnh có quyền hạn sau đây…quyết 

định thanh tra lại vụ việc đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện kết luận 

nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật”. 

4. Khoản 2 Điều 22: Đề nghị bỏ cụm từ: “ưu tiên”, vì không phù hợp với 

pháp luật về ngân sách nhà nước, cụ thể như sau: 

 “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp bố trí ngân 

sách theo phân cấp cho hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm, hoạt động thanh 

tra chuyên ngành an toàn thực phẩm cấp huyện để khen thưởng, đầu tư trang 

thiết bị, tăng cường trang thiết bị kỹ thuật và công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm 

nghiệm, xử lý tiêu hủy thực phẩm không an toàn và các nhiệm vụ quản lý nhà 

nước khác”. 

5. Khoản 2 Điều 23: “Thời gian thực hiện thí điểm: 01 năm (12 tháng), kể 

từ ngày 01 tháng 10 năm 2022”, đề nghị quy định: “thời gian thực hiện thí 

điểm: 01 năm (12 tháng), kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023” nhằm thuận lợi cho 

việc đánh giá toàn diện kết quả của việc thí điểm trong một năm 2023. 

Trên đây là nội dung tham gia vào dự thảo của Sở Y tế, kính đề nghị Bộ Y 

tế xem xét./. 

Nơi nhận:  
- Như trên (báo cáo);  

- Văn phòng UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lưu VT, ATTP. 

 

 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Tuấn 

 

 

 







ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH HÀ TĨNH 
 

Số:         /UBND-VX1 

V/v góp ý dự thảo Tờ trình, dự thảo 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

thí điểm thực hiện thanh tra chuyên 

ngành an toàn thực phẩm 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày    tháng     năm 2021 

 

       Kính gửi: Bộ Y tế 

 
Thực hiện Văn bản số 10488/BYT-ATTP ngày 10/12/2021 của Bộ Y tế về 

việc xin ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ thí điểm thực hiện thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm; sau khi nghiên 

cứu nội dung các dự thảo, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh có ý kiến như sau: 

 1. Cơ bản thống nhất các nội dung trong dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết 

định của Thủ tướng Chính phủ thí điểm thực hiện thanh tra chuyên ngành an toàn 

thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương. 

 2. Ngoài ra, đề nghị xem xét điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung sau: 

 2.1. Để chủ động trong việc triển khai thực hiện hoạt động thanh tra 

chuyên ngành an toàn thực phẩm cấp huyện, đảm bảo phù hợp với các quy định 

phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước, đề nghị sửa đổi nội dung tại Khoản 2, 

Điều 22: “Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp ưu tiên 

bố trí ngân sách theo phân cấp cho hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm, hoạt 

động thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm cấp huyện để khen thưởng, đầu 

tư trang thiết bị kỹ thuật, trang phục và công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm 

nghiệm, xử lý tiêu hủy thực phẩm không an toàn và các nhiệm vụ quản lý nhà 

nước khác”.  

 2.2. Thay đổi thời gian thực hiện thí điểm (tại Khoản 3, Điều 23): “01 năm 

(12 tháng), kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023” để 

phù hợp với chu kỳ ngân sách và xây dựng kế hoạch triển khai thanh tra, kiểm tra 

hàng năm cũng như tạo thuận lợi cho công tác tổng kết, đánh giá thực hiện. 

Trên đây là ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, đề nghị Bộ Y tế 

(Cục An toàn thực phẩm) xem xét, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục An toàn thực phẩm; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh VP, PCVP Trần Tuấn Nghĩa; 

- Trung tâm CB-TH; 

- Lưu: VT, VX1. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 Lê  Ngọc  Châu 
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UBND TỈNH THANH HÓA 

SỞ Y TẾ 

Số:                 /SYT-TTr 

V/v góp ý dự thảo Tờ trình, dự thảo 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

thí điểm thực hiện thanh tra chuyên 

ngành an toàn thực phẩm 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Thanh Hóa, ngày    tháng  12   năm 2021 

 

Kính gửi: Bộ Y tế. 

Thực hiện Công Văn số 10488/BYT-ATTP ngày 10/12/2021 của Bộ Y tế 

về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ thí điểm thực hiện thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm. Được 

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa có ý kiến góp ý 

như sau: 

1. Cơ bản thống nhất với các nội dung trong Dự thảo Tờ trình và Quyết 

định thí điểm thực hiện thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, 

quận, thị xã, thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

2. Tại Khoản 3, Điều 23 kiến nghị thay đổi thời gian thực hiện thí điểm 

như sau: “ 01 năm (12 tháng), kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 31 

tháng 12 năm 2023”. Để phù hợp với chu kỳ ngân sách và xây dựng kế hoạch 

triển khai thanh tra, kiểm tra hàng năm cũng như tạo thuận lợi cho công tác tổng 

kết, đánh giá thực hiện. 

3. Để chủ động trong việc triển khai thực hiện hoạt động thanh tra chuyên 

ngành an toàn thực phẩm cấp huyện và phù hợp với các quy định phân cấp của 

Luật Ngân sách nhà nước, tại Khoản 2, Điều 22 kiến nghị sửa đổi nội dung như 

sau: “Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp ưu tiên bố 

trí ngân sách theo phân cấp cho hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm, hoạt 

động thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm cấp huyện để khen thưởng, đầu 

tư trang thiết bị kỹ thuật, trang phục và hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm 

nghiệm, xử lý tiêu hủy thực phẩm không an toàn và các nhiệm vụ quản lý nhà 

nước khác”.  

  Trên đây là nội dung góp ý dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ thí điểm thực hiện thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm; 

Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa kính gửi Bộ Y tế xem xét, tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục An toàn thực phẩm; 

- UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, TTr. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Bá Cẩn 
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