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Kính gửi: Bộ Tư pháp. 
 

Bộ Y tế nhận được Công văn số 1703/BTP-PLHSHC ngày 27 tháng 5 năm 

2022 của Bộ Tư pháp về việc thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực 

phẩm, Bộ Y tế phúc đáp và đề nghị như sau: 
 

1. Theo Công văn số 203/BTP-PLHSHC ngày 19 tháng 01 năm 2022 của 

Bộ Tư pháp, Bộ Y tế đã xin ý kiến của Thanh tra Chính phủ về việc thí điểm 

thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại cấp huyện. Thanh tra Chính phủ đã 

trả lời như sau: “Hiện nay, Luật Thanh tra (sửa đổi) đã được Chính phủ trình 

Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 3, dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 4; Nếu 

thực hiện thí điểm từ ngày 01/10/2022 thì khi Luật Thanh tra (sửa đổi) có hiệu 

lực sẽ không đảm bảo đủ thời gian thí điểm là 01 năm, kết quả thí điểm sẽ không 

phục vụ cho dự án Luật Thanh tra (sửa đổi)” (văn bản của Thanh tra Chính phủ 

gửi kèm theo). 
 

2. Ngày 26 tháng 12 năm 2021 Bộ Y tế đã gửi Công văn số 10973/BYT-

ATTP xin ý kiến Bộ Tư pháp về việc đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định của 

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

phẩm kèm theo hồ sơ thẩm định. Tuy nhiên Bộ Tư pháp có Công văn thông báo 

không nhận được văn bản này. Bộ Y tế đã rà soát, kiểm tra và thấy: Trên hệ 

thống phần mềm Quản lý văn bản điện tử Bộ Y tế (VOffice) đã nhận trạng thái 

phản hồi của Hệ thống Quản lý văn bản điện tử của Bộ Tư pháp là “đã đến”. 

Đồng thời kiểm tra trên Trục Liên thông văn bản Quốc gia và cũng nhận được 

phản hồi văn bản đã đến Bộ Tư pháp. 
 

3. Phúc đáp Công văn số 1703/BTP-PLHSHC ngày 27 tháng 5 năm 2022 

của Bộ Tư pháp, Bộ Y tế xin gửi lại hồ sơ thẩm định dự thảo Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ theo Công văn số 10973/BYT-ATTP ngày 26 tháng 12 năm 

2021 (cả bản giấy và bản điện tử); Bộ Y tế trân trọng đề nghị Bộ Tư pháp thẩm 

định dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời cho ý kiến rõ hơn 

về nội dung Bộ Y tế đã xin ý kiến tại Công văn số 2679/BYT-ATTP ngày 24 

tháng 5 năm 2022 để tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (xin gửi 

kèm theo). 

Trân trọng cảm ơn./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để báo cáo); 

- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo); 

- Đ/c Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên (để báo cáo); 

- Các đ/c Thứ trưởng; 

- Vụ Pháp chế, Bộ Y tế; 

- Thanh tra Bộ Y tế; 

- Lưu: VT, ATTP. 
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