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Kính gửi: Thanh tra 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, Bộ Y 

tế đã phối hợp với Thanh tra Chính phủ và các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân 09 

tỉnh, thành phố thí điểm xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

thí điểm thực hiện thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại 70 đơn vị hành 

chính cấp huyện theo Nghị quyết số 102/NQ-CP. Ngày 26 tháng 12 năm 2021, Bộ 

Y tế đã gửi Bộ Tư pháp Công văn số 10973/BYT-ATTP về việc đề nghị thẩm 

định dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thí điểm thực hiện thanh tra 

an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, ngày 19 tháng 01 năm 2022 Bộ Tư pháp đã gửi 

Bộ Y tế Công văn số 203/BTP-PLHSHC về việc 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 có nêu nội dung sau: 

“Hiện nay, dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) đang được Thanh tra Chính 

phủ xây dựng, trình Chính phủ và dự kiến sẽ trình Quốc hội thông qua vào Kỳ 

họp thứ 4 (tháng 10/2022) theo quy định tại Nghị quyết số 17/2021/QH15 ngày 

27/7/2021 về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh 

Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2021. Dự thảo Luật Thanh tra (sửa 

đổi) có thể sẽ có những thay đổi liên quan đến vấn đề thanh tra chuyên ngành, 

cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, trình tự, thủ tục 

thanh tra…Do đó, nếu thí điểm từ ngày 01/10/2022 thì khi Luật Thanh tra (sửa 

đổi) có hiệu lực có thể sẽ không đảm bảo đủ thời gian thí điểm là 01 năm. Vì 

vậy, đề nghị Bộ Y tế trao đổi với Thanh tra Chính phủ để có cơ sở đề xuất thời 

gian thí điểm phù hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định”. 

Căn cứ ý kiến của Bộ Tư pháp nêu trên, để có cơ sở thực tiễn đánh giá 

hiệu quả của mô hình thanh tra chuyên ngành tại cấp huyện (Luật thanh tra năm 

2010 và dự thảo Luật thanh tra sửa đổi không quy định thanh tra chuyên ngành ở 

cấp huyện, cấp xã) nhằm đề xuất quy định cụ thể về thanh tra chuyên ngành 

trong Luật thanh tra sửa đổi (quá trình thí điểm theo Quyết định số 47/2018/QĐ-

TTg từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 7 năm 2020, trong báo cáo tổng kết thí điểm 

nêu do tác động của dịch bệnh COVID-19 nên chưa có khác biệt về hiệu quả mô  
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hình thanh tra chuyên ngành ở cấp huyện, cấp xã thí điểm so với các các đơn vị 

hành chính thực hiện hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm theo quy định tại 

các điều 68, 69, 70 Luật an toàn thực phẩm). Đồng thời để tránh lãng phí các 

nguồn lực cho hoạt động thí điểm mà không phục vụ cho dự án sửa đổi Luật 

thanh tra như nêu tại văn bản của Bộ Tư pháp, Bộ Y tế kính mong nhận được ý 

kiến góp ý của Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức thí điểm và thời gian thí 

điểm nêu trong dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (xin gửi kèm theo) 

để Bộ Y tế có cơ sở trả lời Bộ Tư pháp và tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo); 

- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Văn Phòng Chính phủ; 

- Bộ Tư pháp; 

- Các đ/c Thứ trưởng; 

- Lưu: VT, ATTP. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên 
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