
 

Kính gửi:  

- Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Trưởng các phòng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; 

- Uỷ ban nhân các xã, thị trấn. 
 

Căn cứ Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 của UBND 
tỉnh Vĩnh Phúc về ban hành quy định trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong 
quản lý nhà về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định số 
17/2020/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về Sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Quy định trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong quản lý 
nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo 
Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc; 

Để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả việc quản lý nhà nước, kiểm 
soát và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 
nông lâm, thuỷ sản trên địa bàn huyện. UBND huyện uỷ quyền cho phòng Nông 
nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị của huyện và UBND 
các xã, thị trấn trực tiếp tổ chức triển khai thực hiện việc thẩm định; ký và cấp 
mới, cấp đổi, cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 
phẩm trên địa bàn huyện theo đúng quy định tại Thông tư số 38/2018/TT-
BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp & PTNT và Quyết định số 
09/2019/QĐ-UBND ngày 18/02/2019, Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 
06/4/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.  

UBND huyện Tam Dương yêu cầu các phòng, cơ quan chuyên môn và 
UBND các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với phòng Nông nghiệp và PTNT tổ 
chức thực hiện tốt nội dung trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- CPVP HĐND&UBND huyện; 

- Bộ phận Một của liên thông của huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

   

 

 

 

Nguyễn Minh Thể 
 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 

 

Số:          /UBND-NN&PTNT 

V/v uỷ quyền thực hiện việc cấp, thu 

hồi Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, 

kinh doanh nông lâm, thuỷ sản đủ 

điều kiện ATTP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tam Dương, ngày        tháng 9 năm 2021 
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