
UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  
 

Số:        /SNN-QLCL  
V/v nộp hồ sơ tự đánh giá, xếp loại công 

tác quản lý chất lượng VTNN, ATTP nông 

lâm thủy sản tại địa phương năm 2022 và 

cung cấp hồ sơ theo Quyết định số 

4070/QĐ-BNN-QLCL ngày 14/01/2015 

của Bộ Nông nghiệp và PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hưng Yên, ngày       tháng      năm 2022 

\ 

 

Kính gửi:  - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở: Thanh tra, Trồng trọt, Chăn 

nuôi, Thủy sản, Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy 

sản, Thú y, Bảo vệ thực vật. 

 

Thực hiện Quyết định số 4070/QĐ-BNN-QLCL ngày 14/01/2015 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, xếp 

loại công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tại các địa phương. 

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Hưng Yên: số 2967/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2018 về việc ban hành bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, xếp loại 

công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tại các huyện, thành phố 

trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; số 29/2019/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 ban hành 

quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh 

Hưng Yên. 

1. Để có đủ căn cứ trình Trung ương đánh giá, xếp hạng công tác quản lý 

VTNN, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản của tỉnh theo Quyết định số 

4070/QĐ-BNN-QLCL ngày 14/01/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT được kịp 

thời, đảm bảo thời gian theo quy định. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND 

các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn (phòng Nông nghiệp và 

PTNT/phòng Kinh tế) và yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở cung cấp số liệu, hồ 

sơ theo các nội dung tại phụ lục đính kèm từ 01-14. 

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn (phòng 

Nông nghiệp và PTNT/phòng Kinh tế) tổ chức tự đánh giá, xếp hạng công tác 

quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tại 

địa phương theo Quyết định số 2967/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UNBD 

tỉnh Hưng Yên. 
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Các hồ sơ gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT qua Chi cục Quản lý chất 

lượng nông lâm sản và thủy sản theo địa chỉ: Số 1, đường Nguyễn Lương Bằng, 

Hiến Nam, thành phố Hưng Yên (đồng thời gửi bản cứng có chữ ký, đóng dấu và 

bản mềm vào địa chỉ nafiqadhungyen.gmail.com) trước ngày 10/11/2022 để 

tổng  hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và PTNT. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; (để b/c) 

- Huyện uỷ, Thị ủy, Thành uỷ; (để chỉ đạo) 

- Như Kính gửi; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCL. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Tráng 
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