UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ
AN TOÀN THỰC PHẨM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 33

/BQLATTP-NVu

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 01năm 2022

V/v lấy ý kiến về dự thảo “Quyết
định sửa đổi, bổ sung một số điều
của Quy định phân công, phân cấp,
phối hợp quản lý ATTP trên địa bàn
thành phố Đà Nẵng ban hành kèm
theo Quyết định số 31/2018/QĐUBND ngày 28/9/2018 của UBND
thành phố Đà Nẵng”

Kính gửi:
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các quận, huyện;
- Cổng thông tin điện tử thành phố.
Căn cứ 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 số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ Sửa
đổi, bổ sung một số điều của 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; đồng thời thực hiện ý kiến chỉ đạo của
Phó Chủ tịch UBND thành phố - Ngô Thị Kim Yến tại Công văn 3882/VPKGVX ngày 03 tháng 12 năm 2021 về việc xây dựng Dự thảo Quyết định sửa
đổi, bổ sung Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND của UBND thành phố, Ban
Quản lý An toàn thực phẩm đã xây dựng dự thảo “Quyết định sửa đổi, bổ sung
một số điều của Quy định phân công, phân cấp, phối hợp quản lý an toàn thực
phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số
31/2018/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng” (sau đây
gọi tắt là Dự thảo Quyết định) và dự thảo Tờ trình trình UBND thành phố (sau
đây gọi tắt là Dự thảo Tờ trình).
Để có cơ sở hoàn thiện Dự thảo Quyết định và Dự thảo Tờ trình nêu trên,
Ban Quản lý An toàn thực phẩm kính đề nghị:
1. Quý cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp tham gia ý kiến bằng văn bản
đối với Dự thảo Quyết định và Dự thảo Tờ trình (các Dự thảo đính kèm) và gửi
về Ban Quản lý An toàn thực phẩm, số 12 Bạch Đằng, phường Thạch Thang,
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (đồng thời gửi file mềm qua địa chỉ email:
nghiepvu-bqlattp@danang.gov.vn) trước ngày 25 tháng 01 năm 2022 để tổng
hợp, hoàn thiện dự thảo.
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2. Kính đề nghị Cổng thông tin điện tử thành phố hỗ trợ đăng tải Dự thảo
Quyết định và Dự thảo Tờ trình trên Cổng thông tin Điện tử thành phố trong
thời hạn 30 ngày theo quy định để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia đóng
góp ý kiến.
Ban Quản lý An toàn thực phẩm kính đề nghị các cơ quan, đơn vị quan
tâm, tham gia đóng góp ý kiến. Sau thời gian được nêu tại khoản 1, 2 Công văn
này, trường hợp cơ quan, đơn vị không có ý kiến góp ý thì xin được hiểu là
thống nhất với nội dung Dự thảo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phó Trưởng ban;
- Lưu: VT, NVu, T.Linh, 2.
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Nguyễn Tấn Hải

