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Số:            /2022/QĐ-UBND Nam Định, ngày      tháng 5 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước  

về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương  

trên địa bàn tỉnh Nam Định 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

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

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

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

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

Căn cứ Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua 

bán hàng hóa quốc tế, hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh 

khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; 

Căn cứ Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa 
đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; 

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 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; 

Căn cứ Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ Công Thương 
quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương; 

Căn cứ Thông tư số 13/2020/TT-BCT ngày 18/6/2020 của Bộ Công Thương 

sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 
lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; 

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 345/TTr-SCT ngày 06 

tháng 4 năm 2022 và Sở Tư pháp tại văn bản số 331/BC-STP ngày 01 tháng 4 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân cấp quản lý nhà 

nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương 

trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-15-2018-nd-cp-huong-dan-luat-an-toan-thuc-pham-341254.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-17-2020-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-lien-quan-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-bo-cong-thuong-434382.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-43-2018-tt-bct-quan-ly-an-toan-thuc-pham-thuoc-trach-nhiem-cua-bo-cong-thuong-400848.aspx
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/5/2022 và thay 

thế Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của Ủy ban nhân dân 

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

của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh cho UBND cấp huyện quản lý. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Công 

Thương; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Công Thương; 

- Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp; 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND;                                 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Như Điều 3; 

- Công báo tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh, Trang TTĐT VPUBND tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP6. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hà Lan Anh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/quyet-dinh-43-2017-qd-ubnd-phan-cap-quan-ly-nha-nuoc-ve-an-toan-thuc-pham-ha-nam-363226.aspx
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