
BỘ Y TẾ 

CỤCAN TOÀN THỰC PHẨM 

 

Số:            /ATTP-PCTTR 
V/v đăng tải dự thảo Quyết định của 

 Thủ tướng Chính phủ thí điểm triển 

khai thanh tra chuyên ngành 

 an toàn thực phẩm 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2021 

 

 

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử của Chính phủ. 
 

Thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2021 của Chính 

phủ về việc 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, Cục 

An toàn thực phẩm đã xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thí 

điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, 

thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Cục An toàn thực phẩm 

kính gửi Cổng thông tin điện tử của Chính phủ hồ sơ gồm: 

- Dự thảo Quyết định. 

- Dự thảo Tờ trình xây dựng Quyết định. 

Thời hạn lấy ý kiến góp ý là trước ngày 28/11/2021. 

Kính đề nghị Quý cơ quan đăng tải hồ sơ Dự thảo Quyết định lên Cổng 

thông tin điện tử của Chính phủ để lấy ý kiến góp ý theo quy định tại Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật. 

 

Trân trọng./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để báo cáo); 

- Cục trưởng (để báo cáo); 

- Lưu: VT, PCTTR. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

[daky] 

 

 

 
 

Đỗ Hữu Tuấn 
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BỘ Y TẾ 

CỤCAN TOÀN THỰC PHẨM 

 

Số:            /ATTP-PCTTR 
V/v đăng tải dự thảo Quyết định của 

 Thủ tướng Chính phủ thí điểm triển 

khai thanh tra chuyên ngành 

 an toàn thực phẩm 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày       tháng       năm 2021 

 

 

Kính gửi: Văn phòng Bộ Y tế. 
 

Thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2021 của Chính 

phủ về việc 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, Cục 

An toàn thực phẩm đã xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thí 

điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, 

thành phố của 09 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Cục An toàn thực phẩm 

kính gửi Văn phòng Bộ Y tế hồ sơ gồm: 

- Dự thảo Quyết định. 

- Dự thảo Tờ trình xây dựng Quyết định. 

Thời hạn lấy ý kiến góp ý là trước ngày 28/11/2021. 

Kính đề nghị Quý cơ quan đăng tải hồ sơ dự thảo Quyết định lên Cổng 

thông tin điện tử - Bộ Y tế để lấy ý kiến góp ý theo quy định tại Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật. 

 

Trân trọng./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để báo cáo); 

- Cục trưởng (để báo cáo); 

- Lưu: VT, PCTTR. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

[daky] 

 

 

 
 

Đỗ Hữu Tuấn 
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