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TỜ TRÌNH 

V/v phê duyệt Quyết định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 

thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Lai Châu 
 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu 

 

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

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

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

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; 

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Thông tư 48/2015/TT-BYT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế 

quy định về hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm thuộc pham vi quản lý của Bộ Y tế; 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015 và chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Y tế đã chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan có liên quan tổ chức soạn thảo dự thảo Quyết định phân cấp quản lý nhà nước 

về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu, cụ thể như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

Ngày 02 tháng 02 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 

15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực 

phẩm, trong đó phân công trách nhiệm quản lý nhà nước thuộc 03 bộ: Y tế, Công 

thương, Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Để đảm bảo tính thống nhất trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực 

phẩm, việc ban hành Quyết định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 
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thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Lai Châu là cần thiết. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ 

THẢO VĂN BẢN 

1. Mục đích 

Ban hành Quyết định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 

thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế phù hợp với quy định hiện hành; tạo cơ sở 

pháp lý nhằm nâng hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh. 

2. Quan điểm chỉ đạo 

Việc ban hành Quyết định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 

thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế đảm bảo phù hợp với Nghị định số số 

15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật An toàn thực phẩm và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 

11 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến 

điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế và phù 

hợp với tình hình thực tế của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, 

cá nhân thực hiện các nội dung liên quan đến an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN 

Đảm bảo tuân thủ đúng trình tự, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp 

luật theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị 

định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết một điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2015; Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2018 của 

UBND tỉnh ban hành Quy chế xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh và xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban 

nhân dân tỉnh.  

Để xây dựng dự thảo Quyết định, Sở Y tế đã ban hành Văn bản số…/SYT-

NVY ngày…. tháng 5 năm 2022 xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị có liên quan, Sở Y tế đã tiếp 

thu chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Quyết định phân cấp quản lý nhà nước về an 

toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

gửi Sở Tư pháp thẩm định tại Văn bản số..../SYT-NVY ngày... tháng... năm 2022. 

Ngày … tháng… năm 2022, Sở Tư pháp đã có Báo cáo thẩm định 

số…/BC-STP. Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Y tế đã rà soát, 

tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo trình UBND tỉnh xem xét, ban hành. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN 
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1. Bố cục 

Quyết định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi 

quản lý của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Lai Châu được xây dựng theo mẫu số 18, 

phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 

2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật, gồm 4 điều. 

2. Nội dung cơ bản 

Nội dung cơ bản của Quyết định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực 

phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Lai Châu quy định rõ 

về nội dung phân cấp; trách nhiệm của UBND các huyện, thành phố và hiệu lực thi 

hành. 

 Tài liệu gửi kèm theo gồm: 

1. Dự thảo Quyết định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 

thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Lai Châu.  

2. Các Văn bản tham gia ý kiến của các sở, ngành có liên quan và UBND 

các huyện, thành phố. 

3. Báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các đơn vị có liên quan. 

4. Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp; báo cáo giải trình của Sở Y tế về các 

ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp. 

Với nội dung nêu trên, Sở Y tế kính trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt 

Quyết định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản 

lý của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Lai Châu./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

 

 


