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b) Chi Cục trưởng chịu trách nhiệm báo cáo, ñề xuất ý kiến giải quyết các mặt
công tác của ngành với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ñể trình cơ quan cấp
trên theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế:
a) Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản phối hợp với Chi cục
An toàn vệ sinh thực phẩm tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật, triển khai các
ñợt thanh kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm; tổ chức truy xuất nguyên
nhân sản phẩm nông lâm thủy sản tiêu thụ trên ñịa bàn không ñảm bảo chất lượng, vệ
sinh an toàn thực phẩm theo phân cấp.
b) Chi cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản chủ trì thực hiện và
trao ñổi thông tin với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế về kết
quả các hoạt ñộng giám sát về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy
sản và muối trong quá trình sản xuất; kiểm tra công nhận ñiều kiện ñảm bảo chất
lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn kỹ
thuật ñịa phương; kiểm tra chứng nhận chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm ñối với
sản phẩm nông lâm, thủy sản và muối sản xuất tại cơ sở trên ñịa bàn quản lý trước
khi ñưa ra thị trường trong phạm vi quản lý của Chi cục.
3. Với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn:
a) Chi cục phối hợp với các Phòng chức năng của Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn trong việc tham mưu giúp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng
dẫn, chỉ ñạo, kiểm tra Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc UBND
huyện; Phòng Kinh tế thuộc UBND thị xã, thành phố thuộc tỉnh trong việc thực hiện
quản lý nhà nước về quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ở ñịa phương theo
phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
b) Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản thực hiện chức năng
ñầu mối, chủ trì phối hợp với các Chi cục thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn có chức năng và nhiệm vụ liên quan ñến chỉ ñạo sản xuất và quản lý chất lượng
an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình sản xuất nông, lâm, thủy sản (Chi cục Thú
y, Chi cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Thủy sản) tổ chức quản lý nhà nước về chất
lượng nông lâm sản và thủy sản trong toàn bộ quá trình sản xuất ñến khi thực phẩm
ñược ñưa ra thị trường nội ñịa hoặc xuất khẩu.
4. Với các tổ chức cung cấp dịch vụ công về chất lượng nông lâm sản và thủy sản:
Chi cục thực hiện quản lý nhà nước theo phân cấp và hướng dẫn, hỗ trợ, tạo ñiều
kiện thuận lợi cho các tổ chức cung cấp dịch vụ công về chất lượng nông lâm sản và
thủy sản trong việc thực hiện các dịch vụ về chất lượng nông lâm sản và thủy sản ở
ñịa phương. Phát hiện và kiến nghị xử lý các vi phạm pháp luật của các tổ chức thực
hiện dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực quản lý của Chi cục.
5. Với các hội, tổ chức phi Chính phủ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý của Chi cục:
Chi cục hướng dẫn, tạo ñiều kiện cho hội, tổ chức phi Chính phủ tham gia các hoạt
ñộng trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Chi cục; tổ chức lấy ý kiến và tiếp thu việc
ñề xuất, phản biện của hội, tổ chức phi Chính phủ ñể ñề xuất hoàn thiện các quy ñịnh quản

