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MỤC LỤC
Trang
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
05-11-2019- Quyết ñịnh số 4756/Qð-UBND về việc phê duyệt quy
trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm
quyền tiếp nhận của Ban Quản lý An toàn thực phẩm.
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4756/Qð-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính
thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ban Quản lý An toàn thực phẩm

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 63/2010/Nð-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ
về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị ñịnh số 92/2017/Nð-CP ngày 07 tháng 8 năm
2017 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh liên quan ñến
kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị ñịnh số 61/2018/Nð-CP ngày 23 tháng 4 năm
2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết
thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy ñịnh
của Nghị ñịnh số 61/2018/Nð-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành
chính;
Xét ñề nghị của Ban Quản lý An toàn thực phẩm tại Tờ trình số 2656/TTrBQLATTP ngày 25 tháng 10 năm 2019,
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QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết ñịnh này 09 quy trình nội bộ giải quyết
thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ban Quản lý An toàn thực
phẩm.
Danh mục và nội dung chi tiết của các quy trình nội bộ ñược ñăng tải trên
Cổng thông tin ñiện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tại ñịa chỉ
https://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/KenhTin/Quy-trinh-noi-bo-TTHC.aspx.
ðiều 2. Tổ chức thực hiện
1. Các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính ñã ñược phê duyệt là cơ sở
ñể xây dựng quy trình ñiện tử, thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ
tục hành chính trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa ñiện tử theo
Nghị ñịnh số 61/2018/Nð-CP tại các cơ quan, ñơn vị.
2. Cơ quan, ñơn vị thực hiện thủ tục hành chính có trách nhiệm:
a) Công khai ñầy ñủ, kịp thời, chính xác các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục
hành chính theo quyết ñịnh phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại trụ
sở nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và trên Trang thông tin
ñiện tử của cơ quan, ñơn vị.
b) Tuân thủ theo quy trình nội bộ ñã ñược phê duyệt khi tiếp nhận, giải quyết thủ
tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; không tự ñặt thêm thủ tục, giấy tờ ngoài quy
ñịnh pháp luật.
c) Thường xuyên rà soát, cập nhật các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành
chính chính ñược phê duyệt mới, sửa ñổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ khi có
biến ñộng theo quy ñịnh pháp luật; không công khai quy trình nội bộ ñã hết hiệu lực
thi hành.
ðiều 3. Hiệu lực thi hành
Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
ðiều 4. Trách nhiệm thi hành
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Quản lý An toàn
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thực phẩm và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh
này./.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Phong
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QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC
THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA BAN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 4756/Qð-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2019
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ
STT

Tên quy trình nội bộ

Lĩnh vực an toàn thực phẩm
1

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm ñối với cơ sở
sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản

2

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm ñối với cơ
sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính
ñến ngày Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hết hạn)

3

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm ñối với cơ
sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp Giấy chứng nhận
an toàn thực phẩm vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất
lạc, hoặc có sự thay ñổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận cơ sở ñủ
ñiều kiện an toàn thực phẩm)

4

ðăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

5

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm ñối với cơ sở
sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống

6

ðăng ký bản công bố sản phẩm

7

Cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm ñối với cơ sở sản
xuất, kinh doanh thực phẩm

8

Cấp lại Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm ñối với cơ sở sản
xuất, kinh doanh thực phẩm (trường hợp cơ sở thay ñổi ñịa ñiểm sản xuất;
thay ñổi, bổ sung quy trình sản xuất và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực)

9

Cấp lại Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm ñối với cơ sở sản
xuất, kinh doanh thực phẩm (trường hợp cấp lại do Giấy chứng nhận bị mất
hoặc bị hỏng; cơ sở thay ñổi tên cơ sở nhưng không thay ñổi chủ cơ sở, ñịa
chỉ, ñịa ñiểm và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh; thay ñổi
chủ cơ sở nhưng không thay ñổi tên cơ sở, ñịa chỉ, ñịa ñiểm và toàn bộ quy
trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh)
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QUY TRÌNH 01
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm ñối với cơ sở sản
xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 4756/Qð-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2019
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ
STT

Tên hồ sơ

Số
lượng

Ghi chú

1

ðơn ñề nghị cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở
ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm theo mẫu tại
Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư
38/2018/TT-BNNPTNT

01

Bản chính

2

Bản thuyết minh ñiều kiện bảo ñảm an toàn
thực phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực
phẩm nông, lâm, thủy sản theo mẫu Phụ lục VI
ban hành kèm theo Thông tư 38/2018/TTBNNPTNT.
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Bản chính

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ
Nơi tiếp nhận và trả kết quả

Thời gian xử lý

Lệ phí

Bộ phận tiếp nhận và trả kết
quả - Ban Quản lý An toàn Mười lăm (15) ngày làm 700.000 ñồng/cơ sở
thực phẩm, ñịa chỉ: 18 ñường việc kể từ ngày nhận ñủ (Bảy trăm ngàn ñồng)
Cách Mạng Tháng Tám, hồ sơ hợp lệ.
phường Bến Thành, Quận 1.
III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC
Bước
công
việc

B1

Nội dung
công việc

Trách nhiệm

Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá
nhân

Kiểm tra
hồ sơ

Thời
gian

Giờ
Bộ phận tiếp hành
nhận và trả chính
kết quả - Ban
Quản lý An

Hồ
sơ/Biểu
mẫu

Diễn giải

Theo
mục I

Thành phần hồ sơ theo
mục I

BM 01
BM 02
BM 03

- Trường hợp hồ sơ ñầy
ñủ và hợp lệ: Lập Giấy
tiếp nhận hồ sơ và hẹn
trả kết quả; trao cho
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Bước
công
việc

Nội dung
công việc

Trách nhiệm
toàn
phẩm

B2

B3

Phân công Lãnh
thụ lý hồ phòng
phép
sơ

B4

Hồ
sơ/Biểu
mẫu

thực

Bộ phận tiếp
nhận và trả
Tiếp nhận kết quả - Ban
Quản lý An
hồ sơ
toàn
thực
phẩm

Thẩm
ñịnh hồ
sơ, ñề
xuất kết
quả giải
quyết
TTHC

Thời
gian

Diễn giải
người nộp hồ sơ theo
BM 01, thực hiện tiếp
bước B2.
- Trường hợp hồ sơ
chưa ñầy ñủ hoặc chưa
hợp lệ: Hướng dẫn
người nộp nội dung
ñiều chỉnh, bổ sung rõ
ràng, chính xác, ñầy ñủ
theo BM 02.
- Trường hợp từ chối
tiếp nhận hồ sơ: Lập
Phiếu từ chối tiếp nhận
giải quyết hồ sơ theo
BM 03.

0,5
ngày
làm
việc

0,5
ñạo
ngày
Cấp
làm
việc

Chuyên viên
thụ lý hồ sơ phòng
Cấp
phép

7

0,5
ngày
làm
việc

Theo
Chuyển hồ sơ
mục
I
Phòng Cấp phép
BM 01

cho

Phòng Cấp phép tiếp
Theo
nhận hồ sơ từ Bộ phận
mục
I tiếp nhận và trả kết
BM 01
quả; phân công chuyên
viên thụ lý hồ sơ
Theo
mục
I
BM 01
Dự thảo
lịch thẩm
ñịnh/Văn
bản yêu
cầu
bổ
sung

- Chuyên viên thụ lý hồ
sơ tiến hành xem xét,
kiểm tra, thẩm ñịnh hồ
sơ
- Trường hợp hồ sơ cần
ñiều chỉnh, bổ sung:
tham mưu văn bản yêu
cầu ñiều chỉnh bổ sung.
- Trường hợp hồ sơ
không có yêu cầu ñiều
chỉnh, bổ sung: tham
mưu Tờ trình dự thảo
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Bước
công
việc

Nội dung
công việc

Trách nhiệm

Thời
gian

Hồ
sơ/Biểu
mẫu

Diễn giải
lịch thẩm ñịnh, và trình
Lãnh ñạo phòng dự
thảo lịch thẩm ñịnh,
danh sách, hồ sơ

0,5
ñạo
ngày
Cấp
làm
việc

Lãnh ñạo Phòng xem
xét hồ sơ:
Theo
mục I
- Hồ sơ ñạt: duyệt dự
BM 01 thảo lịch thẩm ñịnh và
Tờ trình trình xin ý kiến Lãnh
kèm dự ñạo Ban.
thảo lịch - Hồ sơ cần ñiều chỉnh,
thẩm
bổ sung: ký duyệt văn
ñịnh/Văn bản yêu cầu ñiều chỉnh
bản yêu bổ sung (Văn bản này
cầu bổ sẽ chuyển thẳng ñến bộ
sung
phận văn thư của Ban
Quản lý).

Xem xét,
duyệt hồ
sơ

Lãnh
phòng
phép

B6

Ký duyệt

Theo
mục I
BM 01
Lãnh ñạo Ban
01 ngày
Quản lý An
Tờ trình
làm
toàn
thực
kèm dự
việc
phẩm
thảo lịch
thẩm
ñịnh

Lãnh ñạo Ban Quản lý
An toàn thực phẩm
xem xét và ký duyệt tờ
trình dự thảo lịch thẩm
ñịnh ñiều kiện thực tế
tại cơ sở.

B7

- Chuyên viên
thẩm ñịnh phòng
Cấp
phép
Thẩm
- ðại diện:
ñịnh thực Các
phòng 08 ngày
tế tại cơ chuyên môn, làm
sở
ðội quản lý việc
an toàn thực
phẩm
liên
quận/huyện,
Phòng
Y
tế/phòng Kinh

Theo
mục I
BM 01
Biên bản
thẩm
ñịnh (ban
hành kèm
theo
Thông tư
38/2018/
TTBNNPT
NT)

- Thông báo lịch thẩm
ñịnh ñến cơ sở.
- ðánh giá ñiều kiện
thực tế của cơ sở vào
biên bản thẩm ñịnh,
ñầy ñủ, rõ ràng (theo
mẫu ban hành kèm
theo
Thông
tư
38/2018/TTBNNPTNT)
- Sau khi thẩm ñịnh,
chuyển hồ sơ cho
chuyên viên thụ lý B4.

B5
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Bước
công
việc

Nội dung
công việc

Trách nhiệm

Thời
gian

Hồ
sơ/Biểu
mẫu

9

Diễn giải

tế quận/huyện

B8

B9

B10

Chuyên viên
01 ngày
Xử lý hồ
thụ lý hồ sơ làm
sơ sau
phòng
Cấp
việc
thẩm ñịnh
phép

Xem xét,
ký tắt

Ký duyệt

Theo
mục I
BM 01
Tờ trình
kết thúc
hồ sơ
BM
06/văn
bản trả
lời

Xem xét hồ sơ và trình
Lãnh ñạo phòng
+ ðối với hồ sơ thẩm
ñịnh ñạt: in Giấy chứng
nhận
+ ðối với hồ sơ thẩm
ñịnh không ñạt: tham
mưu công văn về việc
thông báo kết quả thẩm
ñịnh không ñạt.

ñạo 01 ngày
Cấp làm
việc

Theo
mục I
BM 01
Tờ trình
kết thúc
hồ sơ
BM
06/văn
bản trả
lời

Xem xét hồ sơ và ký tắt
Giấy chứng nhận hoặc
công văn thông báo
trình Lãnh ñạo Ban
Quản lý.

Lãnh ñạo Ban
01 ngày
Quản lý An
làm
toàn
thực
việc
phẩm

Theo
mục I
BM 01
BM
06/văn
bản trả
lời

Xem xét và ký duyệt
Giấy chứng nhận hoặc
công văn thông báo.

Lãnh
phòng
phép
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Bước
công
việc

B11

B12

Nội dung
công việc

Trách nhiệm

Thời
gian

Văn thư - Ban
01 ngày
Ban hành Quản lý An
làm
thực
văn bản toàn
việc
phẩm

Trả kết
quả giải
quyết
TTHC

Bộ phận tiếp
nhận và trả
Theo
kết quả - Ban
Giấy
Quản lý An
hẹn
toàn
thực
phẩm

Hồ
sơ/Biểu
mẫu

Diễn giải

Theo
mục I
BM 01
BM
06/văn
bản trả
lời

Kiểm tra, cho số, ñóng
dấu và chuyển hồ
sơ/Giấy chứng nhận
cho Bộ phận tiếp nhận
hồ sơ và trả kết quả
(bao gồm hồ sơ yêu
cầu ñiều chỉnh, bổ sung
tại B4).

- Trả kết quả cho cơ sở
- Thống kê, theo dõi
Kết quả - Riêng ñối với hồ sơ
giải quyết yêu cầu ñiều chỉnh, bổ
TTHC sung tại B4, thông báo
cơ sở nhận văn bản, lưu
hồ sơ và chờ cơ sở bổ
sung.

IV. BIỂU MẪU
Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc:
TT

Mã hiệu

1.

BM 01

Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

2.

BM 02

Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

3.

BM 03

Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ sơ

4.

BM 04

ðơn ñề nghị cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều
kiện an toàn thực phẩm

5.

BM 05

Bản thuyết minh ñiều kiện bảo ñảm an toàn thực phẩm của
cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản

6.

BM 06

Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm

Tên Biểu mẫu
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V. HỒ SƠ CẦN LƯU
TT

Mã hiệu

Tên Biểu mẫu

1

//

2

BM 01

Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

3

BM 02

Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

4

BM 03

Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ sơ

5

BM 04

ðơn ñề nghị cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều
kiện an toàn thực phẩm

6

BM 05

Bản thuyết minh ñiều kiện bảo ñảm an toàn thực phẩm
của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm,
thủy sản

7

BM 06

Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm

8

//

Thành phần hồ sơ theo mục I

Các hồ sơ khác theo văn bản pháp quy hiện hành

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ
- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010, có hiệu lực từ
ngày 01 tháng 7 năm 2011;
- Nghị ñịnh số 15/2018/Nð-CP ngày ngày 02/02/2018 của Chính phủ về quy
ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật An toàn thực phẩm có hiệu lực thi hành
ngày 02/02/2018;
- Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn quy ñịnh việc thẩm ñịnh, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh
thực phẩm nông, lâm, thủy sản ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Thông tư 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về Quy ñịnh
mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm;
- Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh quản
lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp;
- Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07/05/2018 của Bộ Tài chính về sửa ñổi,
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y;
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- Quyết ñịnh số 06/2017/Qð-UBND ngày 02/ 02/2017 của Ủy ban nhân dân
thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Ban Quản lý
An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh;
- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy ñịnh của Nghị ñịnh số 61/2018/Nð-CP
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên
thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
- Quyết ñịnh số 751/Qð-BNN-QLCL ngày 06/3/2019 của Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực quản lý
chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn.
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PHỤ LỤC V
MẪU ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI
GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ðỦ ðIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT
ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------……., ngày…… tháng….. năm……
ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP/ CẤP LẠI
GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ðỦ ðIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM
Kính gửi: Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh
1.Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh:………………………………………………
2. Mã số (nếu có): ………………………………………………………………….
3. ðịa chỉ cơ sở sản xuất, kinh doanh: ……………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
4. ðiện thoại……………………….……….. Fax………………..………………..
Email………………………………………………………….…………………….
5. Giấy ñăng ký kinh doanh hoặc Quyết ñịnh thành lập:
6. Mặt hàng sản xuất, kinh doanh:
ðề nghị …………… (tên cơ quan có thẩm quyền) ………… cấp/ cấp lại Giấy chứng
nhận ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở.
Lý do cấp lại: ……………………………………………………………………….
ðại diện cơ sở
(Ký tên, ñóng dấu)

Hồ sơ gửi kèm:
-
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PHỤ LỤC VI
BẢN THUYẾT MINH ðIỀU KIỆN BẢO ðẢM
AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA CƠ SỞ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT
ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------……., ngày…… tháng….. năm……
BẢN THUYẾT MINH
ðiều kiện bảo ñảm an toàn thực phẩm
của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản
I- THÔNG TIN CHUNG
1. Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh: ..............................................................
2. Mã số (nếu có): ........................................................................................
3. ðịa chỉ: ....................................................................................................
4. ðiện thoại:…………………. Fax: …………………. Email: ................
5. Loại hình sản xuất, kinh doanh
DN nhà nước



DN 100% vốn nước
ngoài



DN liên doanh với nước
ngoài



DN cổ phần



DN tư nhân



Khác



(ghi rõ loại hình)
6. Năm bắt ñầu hoạt ñộng: ...........................................................................
7. Số ñăng ký, ngày cấp, cơ quan cấp ñăng ký kinh doanh: .......................
8. Công suất thiết kế: ...................................................................................
9. Sản lượng sản xuất, kinh doanh (thống kê 3 năm trở lại ñây): ...............
10. Thị trường tiêu thụ chính: ......................................................................
II. MÔ TẢ VỀ SẢN PHẨM
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TT Tên sản phẩm sản
xuất, kinh doanh
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Nguyên liệu/ sản phẩm chính ñưa Cách thức ñóng gói và
vào sản xuất, kinh doanh
thông tin ghi trên bao
bì
Tên nguyên liệu/ Nguồn gốc/ xuất
sản phẩm
xứ

III. TÓM TẮT HIỆN TRẠNG ðIỀU KIỆN CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH
1. Nhà xưởng, trang thiết bị
- Tổng diện tích các khu vực sản xuất, kinh doanh m2, trong ñó:
+ Khu vực tiếp nhận nguyên liệu/ sản phẩm : ..... m2
+ Khu vực sản xuất, kinh doanh : ........................ m2
+ Khu vực ñóng gói thành phẩm : ....................... m2
+ Khu vực / kho bảo quản thành phẩm: .............. m2
+ Khu vực sản xuất, kinh doanh khác : ............... m2
- Sơ ñồ bố trí mặt bằng sản xuất, kinh doanh:
2. Trang thiết bị chính:
Tên thiết bị

Số lượng

Nước sản xuất Tổng công suất Năm bắt ñầu sử
dụng

3. Hệ thống phụ trợ
- Nguồn nước ñang sử dụng:
Nước máy công cộng



Nước giếng
khoan



Hệ thống xử lý:



Không



Có

Phương pháp xử lý: ……………………………………………………………..
- Nguồn nước ñá sử dụng (nếu có sử dụng):
Tự sản xuất



Mua ngoài 
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Phương pháp kiểm soát chất lượng nước ñá: …………………………………
4. Hệ thống xử lý chất thải
Cách thức thu gom, vận chuyển, xử lý:………………………………………………
5. Người sản xuất, kinh doanh :
- Tổng số: ……………………………… người, trong ñó:
+ Lao ñộng trực tiếp: ………………người.
+ Lao ñộng gián tiếp: ………………người.
- Số người (chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh) ñược kiểm tra sức khỏe
theo quy ñịnh:
- Số người (chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh) ñược cấp giấy xác nhận
kiến thức về ATTP:
6. Vệ sinh nhà xưởng, trang thiết bị...
- Tần suất làm vệ sinh:
- Nhân công làm vệ sinh: ……….. người; trong ñó ………… của cơ sở và …………
ñi thuê ngoài.
7. Danh mục các loại hóa chất, phụ gia/chất bổ sung, chất tẩy rửa-khử trùng sử dụng:
Tên hóa chất

Thành phần
chính

Nước sản xuất Mục ñích sử dụng

Nồng ñộ

8. Hệ thống quản lý chất lượng ñang áp dụng (HACCP, ISO,…..)
9. Phòng kiểm nghiệm
- Của cơ sở 

Các chỉ tiêu PKN của cơ sở có thể phân tích:.......

....................................................................................................................
- Thuê ngoài 

Tên những PKN gửi phân tích: ............................

10. Những thông tin khác
Chúng tôi cam kết các thông tin nêu trên là ñúng sự thật./.
ðẠI DIỆN CƠ SỞ
(Ký tên, ñóng dấu)
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QUY TRÌNH 02
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm ñối với cơ sở
sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước
06 tháng tính ñến ngày Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hết hạn)
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 4756/Qð-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2019
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ
STT

Tên hồ sơ

Số
lượng

Ghi chú

1

ðơn ñề nghị cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ
sở ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm theo mẫu tại
Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư
38/2018/TT-BNNPTNT

01

Bản chính

2

Bản thuyết minh ñiều kiện bảo ñảm an toàn
thực phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực
phẩm nông, lâm, thủy sản theo mẫu Phụ lục VI
ban hành kèm theo Thông tư 38/2018/TTBNNPTNT.

01

Bản chính

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ
Nơi tiếp nhận và trả kết
quả

Thời gian xử lý

Lệ phí

Bộ phận tiếp nhận và trả kết
quả - Ban Quản lý An toàn
Mười lăm (15) ngày làm 700.000 ñồng/cơ sở (Bảy
thực phẩm, ñịa chỉ: 18
việc kể từ ngày nhận ñủ trăm ngàn ñồng)
ñường Cách Mạng Tháng
hồ sơ hợp lệ.
Tám, phường Bến Thành,
Quận 1.
III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC
Bước
Nội dung
công
công việc
việc
B1

Nộp hồ
sơ

Trách nhiệm
Tổ chức,
nhân

cá

Thời
gian
Giờ
hành

Hồ
sơ/Biểu
mẫu

Diễn giải

Theo mục Thành phần hồ sơ theo
I
mục I
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Bước
Nội dung
công
công việc
việc

Trách nhiệm

Thời
gian

Hồ
sơ/Biểu
mẫu

chính

Diễn giải
- Trường hợp hồ sơ
ñầy ñủ và hợp lệ: Lập
Giấy tiếp nhận hồ sơ
và hẹn trả kết quả; trao
cho người nộp hồ sơ
theo BM 01, thực hiện
tiếp bước B2.
- Trường hợp hồ sơ
chưa ñầy ñủ hoặc chưa
hợp lệ: Hướng dẫn
người nộp nội dung
ñiều chỉnh, bổ sung rõ
ràng, chính xác, ñầy ñủ
theo BM 02.
- Trường hợp từ chối
tiếp nhận hồ sơ: Lập
Phiếu từ chối tiếp nhận
giải quyết hồ sơ theo
BM 03.

Kiểm tra
hồ sơ

Bộ phận tiếp
nhận và trả kết
quả - Ban Quản
lý An toàn thực
phẩm

B2

Tiếp
nhận hồ
sơ

Bộ phận tiếp
nhận và trả kết
quả - Ban Quản
lý An toàn thực
phẩm

0,5
ngày
làm
việc

Theo mục Chuyển hồ sơ cho
I BM 01 Phòng Cấp phép

B3

Phân
công
thụ lý hồ
sơ

Lãnh
phòng
phép

0,5
ngày
làm
việc

Phòng Cấp phép tiếp
nhận hồ sơ từ Bộ phận
Theo mục
tiếp nhận và trả kết
I BM 01
quả; phân công chuyên
viên thụ lý hồ sơ

B4

Thẩm
ñịnh hồ
sơ, ñề
xuất kết
quả giải
quyết
TTHC

ñạo
Cấp

Chuyên viên
thụ lý hồ sơ phòng
Cấp
phép

BM 01
BM 02
BM 03

0,5
ngày
làm
việc

Theo mục
I BM 01
Dự thảo
lịch thẩm
ñịnh/Văn
bản yêu
cầu bổ
sung

- Chuyên viên thụ lý
hồ sơ tiến hành xem
xét, kiểm tra, thẩm
ñịnh hồ sơ
- Trường hợp hồ sơ
cần ñiều chỉnh, bổ
sung: tham mưu văn
bản yêu cầu ñiều chỉnh
bổ sung.
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Bước
Nội dung
công
công việc
việc

Trách nhiệm

Thời
gian

Hồ
sơ/Biểu
mẫu
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Diễn giải
- Trường hợp hồ sơ
không có yêu cầu ñiều
chỉnh, bổ sung: tham
mưu Tờ trình dự thảo
lịch thẩm ñịnh, và trình
Lãnh ñạo phòng dự
thảo lịch thẩm ñịnh,
danh sách, hồ sơ

B5

Xem xét,
duyệt hồ
sơ

Lãnh ñạo
phòng Cấp
phép

0,5
ngày
làm
việc

Lãnh ñạo Phòng xem
xét hồ sơ:
Theo mục
I BM 01 - Hồ sơ ñạt: duyệt dự
thảo lịch thẩm ñịnh và
Tờ trình trình xin ý kiến Lãnh
kèm dự ñạo Ban.
thảo lịch
- Hồ sơ cần ñiều chỉnh,
thẩm
ñịnh/Văn bổ sung: ký duyệt văn
bản yêu bản yêu cầu ñiều chỉnh
bổ sung (Văn bản này
cầu bổ
sẽ chuyển thẳng ñến bộ
sung
phận văn thư của Ban
Quản lý).

Theo mục
I BM 01
Lãnh ñạo Ban 01 ngày
Tờ trình
Quản lý An
làm
kèm dự
toàn thực phẩm
việc
thảo lịch
thẩm ñịnh

B6

Ký duyệt

B7

- Chuyên viên
thẩm ñịnh phòng Cấp
Thẩm
phép
ñịnh thực - ðại diện: Các 08 ngày
tế tại cơ
làm
phòng chuyên
sở
việc
môn, ðội quản
lý an toàn thực
phẩm liên
quận/huyện,
Phòng Y

Theo mục
I BM 01
Biên bản
thẩm ñịnh
(ban hành
kèm theo
Thông tư
38/2018/
TTBNNP
TN)

Lãnh ñạo Ban Quản lý
An toàn thực phẩm
xem xét và ký duyệt tờ
trình dự thảo lịch thẩm
ñịnh ñiều kiện thực tế
tại cơ sở.
- Thông báo lịch thẩm
ñịnh ñến cơ sở.
- ðánh giá ñiều kiện
thực tế của cơ sở vào
biên bản thẩm ñịnh,
ñầy ñủ, rõ ràng (theo
mẫu ban hành kèm
theo
Thông
tư
38/2018/TTBNNPTNT)
- Sau khi thẩm ñịnh,
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Bước
Nội dung
công
công việc
việc

Trách nhiệm

Thời
gian

Hồ
sơ/Biểu
mẫu

tế/phòng Kinh
tế quận/huyện

B8

B9

Xử lý hồ
sơ sau
thẩm
ñịnh

Xem xét,
ký tắt

Chuyên viên
thụ lý hồ sơ phòng Cấp
phép

Lãnh ñạo
phòng Cấp
phép

Diễn giải
chuyển hồ sơ cho
chuyên viên thụ lý B4.

Theo mục
I BM 01
Tờ trình
01 ngày kết thúc
hồ sơ
làm
việc
BM
06/văn
bản trả lời

Theo mục
I BM 01
Tờ trình
01 ngày
kết thúc
làm
hồ sơ
việc
BM
06/văn
bản trả lời

Xem xét hồ sơ và trình
Lãnh ñạo phòng
+ ðối với hồ sơ thẩm
ñịnh ñạt: in Giấy
chứng nhận
+ ðối với hồ sơ thẩm
ñịnh không ñạt: tham
mưu công văn về việc
thông báo kết quả thẩm
ñịnh không ñạt.

Xem xét hồ sơ và ký
tắt Giấy chứng nhận
hoặc công văn thông
báo trình Lãnh ñạo
Ban Quản lý.

Theo mục
Lãnh ñạo Ban 01 ngày I BM 01 Xem xét và ký duyệt
Quản lý An
làm
Giấy chứng nhận hoặc
BM
toàn thực phẩm
việc
06/văn công văn thông báo.
bản trả lời

B10

Ký duyệt

B11

Kiểm tra, cho số, ñóng
Theo mục dấu và chuyển hồ
sơ/Giấy chứng nhận
Văn thư - Ban 01 ngày I BM 01
cho Bộ phận tiếp nhận
Ban hành
Quản lý An
làm
BM
hồ sơ và trả kết quả
văn bản
toàn thực phẩm
việc
06/văn (bao gồm hồ sơ yêu
bản trả lời cầu ñiều chỉnh, bổ
sung tại B4).

B12

Trả kết
quả giải
quyết

Bộ phận tiếp
nhận và trả kết
quả - Ban Quản
lý An toàn thực

Theo
Giấy
hẹn

Kết quả - Trả kết quả cho cơ sở
giải quyết - Thống kê, theo dõi
TTHC
- Riêng ñối với hồ sơ

CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 01-01-2020

Bước
Nội dung
công
công việc
việc
TTHC

Trách nhiệm

Thời
gian

Hồ
sơ/Biểu
mẫu

phẩm
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Diễn giải
yêu cầu ñiều chỉnh, bổ
sung tại B4, thông báo
cơ sở nhận văn bản,
lưu hồ sơ và chờ cơ sở
bổ sung.

IV. BIỂU MẪU
Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc:
TT

Mã hiệu

Tên Biểu mẫu

1.

BM 01

Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

2.

BM 02

Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

3.

BM 03

Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ sơ

4.

BM 04

ðơn ñề nghị cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều
kiện an toàn thực phẩm

5.

BM 05

Bản thuyết minh ñiều kiện bảo ñảm an toàn thực phẩm
của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy
sản

6.

BM 06

Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm

V. HỒ SƠ CẦN LƯU
TT

Mã hiệu

Tên Biểu mẫu

1

//

2

BM 01

Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

3

BM 02

Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

4

BM 03

Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ sơ

5

BM 04

ðơn ñề nghị cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều
kiện an toàn thực phẩm

6

BM 05

Bản thuyết minh ñiều kiện bảo ñảm an toàn thực phẩm
của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy
sản

7

BM 06

Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm

8

//

Thành phần hồ sơ theo mục I

Các hồ sơ khác theo văn bản pháp quy hiện hành
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VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ
- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010, có hiệu lực từ
ngày 01 tháng 7 năm 2011;
- Nghị ñịnh số 15/2018/Nð-CP ngày ngày 02/02/2018 của Chính phủ về quy
ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật An toàn thực phẩm có hiệu lực thi hành
ngày 02/02/2018;
- Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn quy ñịnh việc thẩm ñịnh, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh
thực phẩm nông, lâm, thủy sản ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Thông tư 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về Quy ñịnh
mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm;
- Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh quản
lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp;
- Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07/05/2018 của Bộ Tài chính về sửa ñổi,
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y;
- Quyết ñịnh số 06/2017/Qð-UBND ngày 02/ 02/2017 của Ủy ban nhân dân
thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Ban Quản lý
An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh;
- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy ñịnh của Nghị ñịnh số 61/2018/Nð-CP
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên
thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
- Quyết ñịnh số 751/Qð-BNN-QLCL ngày 06/3/2019 của Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực quản lý
chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn.

CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 01-01-2020

23

PHỤ LỤC V
MẪU ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI
GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ðỦ ðIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT
ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------……., ngày…… tháng….. năm……
ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP/ CẤP LẠI
GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ðỦ ðIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM
Kính gửi: Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh
1.Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh:………………………………………………
2. Mã số (nếu có): ………………………………………………………………….
3. ðịa chỉ cơ sở sản xuất, kinh doanh: ……………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
4. ðiện thoại……………………….……….. Fax………………..………………..
Email………………………………………………………….…………………….
5. Giấy ñăng ký kinh doanh hoặc Quyết ñịnh thành lập:
6. Mặt hàng sản xuất, kinh doanh:
ðề nghị …………… (tên cơ quan có thẩm quyền) ………… cấp/ cấp lại Giấy chứng
nhận ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở.
Lý do cấp lại: ……………………………………………………………………….
ðại diện cơ sở
(Ký tên, ñóng dấu)

Hồ sơ gửi kèm:
-
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PHỤ LỤC VI
BẢN THUYẾT MINH ðIỀU KIỆN BẢO ðẢM
AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA CƠ SỞ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT
ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------……., ngày…… tháng….. năm……
BẢN THUYẾT MINH
ðiều kiện bảo ñảm an toàn thực phẩm
của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản
I- THÔNG TIN CHUNG
1. Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh: ..............................................................
2. Mã số (nếu có): ........................................................................................
3. ðịa chỉ: ....................................................................................................
4. ðiện thoại:…………………. Fax: …………………. Email: ................
5. Loại hình sản xuất, kinh doanh
DN nhà nước



DN 100% vốn nước
ngoài



DN liên doanh với nước
ngoài



DN cổ phần



DN tư nhân



Khác



(ghi rõ loại hình)
6. Năm bắt ñầu hoạt ñộng: ...........................................................................
7. Số ñăng ký, ngày cấp, cơ quan cấp ñăng ký kinh doanh: .......................
8. Công suất thiết kế: ...................................................................................
9. Sản lượng sản xuất, kinh doanh (thống kê 3 năm trở lại ñây): ...............
10. Thị trường tiêu thụ chính: ......................................................................
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II. MÔ TẢ VỀ SẢN PHẨM
TT Tên sản phẩm sản
xuất, kinh doanh

Nguyên liệu/ sản phẩm chính ñưa Cách thức ñóng gói và
vào sản xuất, kinh doanh
thông tin ghi trên bao
bì
Tên nguyên liệu/ Nguồn gốc/ xuất
sản phẩm
xứ

III. TÓM TẮT HIỆN TRẠNG ðIỀU KIỆN CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH
1. Nhà xưởng, trang thiết bị
- Tổng diện tích các khu vực sản xuất, kinh doanh m2, trong ñó:
+ Khu vực tiếp nhận nguyên liệu/ sản phẩm : ..... m2
+ Khu vực sản xuất, kinh doanh : ........................ m2
+ Khu vực ñóng gói thành phẩm : ....................... m2
+ Khu vực / kho bảo quản thành phẩm: .............. m2
+ Khu vực sản xuất, kinh doanh khác : ............... m2
- Sơ ñồ bố trí mặt bằng sản xuất, kinh doanh:
2. Trang thiết bị chính:
Tên thiết bị

Số lượng

Nước sản xuất Tổng công suất Năm bắt ñầu sử
dụng

3. Hệ thống phụ trợ
- Nguồn nước ñang sử dụng:
Nước máy công cộng



Nước giếng
khoan



Hệ thống xử lý:



Không



Có

Phương pháp xử lý: ……………………………………………………………..
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- Nguồn nước ñá sử dụng (nếu có sử dụng):
Tự sản xuất



Mua ngoài 

Phương pháp kiểm soát chất lượng nước ñá: …………………………………
4. Hệ thống xử lý chất thải
Cách thức thu gom, vận chuyển, xử lý:
…………………………………………………………………………………………
…………..
5. Người sản xuất, kinh doanh :
- Tổng số: ……………………………… người, trong ñó:
+ Lao ñộng trực tiếp: ………………người.
+ Lao ñộng gián tiếp: ………………người.
- Số người (chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh) ñược kiểm tra sức khỏe
theo quy ñịnh:
- Số người (chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh) ñược cấp giấy xác nhận
kiến thức về ATTP:
6. Vệ sinh nhà xưởng, trang thiết bị...
- Tần suất làm vệ sinh:
- Nhân công làm vệ sinh: ……….. người; trong ñó ………… của cơ sở và …………
ñi thuê ngoài.
7. Danh mục các loại hóa chất, phụ gia/chất bổ sung, chất tẩy rửa-khử trùng sử dụng:
Tên hóa chất

Thành phần
chính

Nước sản xuất Mục ñích sử dụng

Nồng ñộ

8. Hệ thống quản lý chất lượng ñang áp dụng (HACCP, ISO,…..)
9. Phòng kiểm nghiệm
- Của cơ sở 

Các chỉ tiêu PKN của cơ sở có thể phân tích:.......

....................................................................................................................
- Thuê ngoài 

Tên những PKN gửi phân tích: ............................

....................................................................................................................
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10. Những thông tin khác
Chúng tôi cam kết các thông tin nêu trên là ñúng sự thật./.
ðẠI DIỆN CƠ SỞ
(Ký tên, ñóng dấu)
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QUY TRÌNH 03
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm ñối với cơ sở
sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản (Trường hợp Giấy chứng
nhận an toàn thực phẩm vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng,
thất lạc, hoặc có sự thay ñổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận cơ sở
ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm)
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 4756/Qð-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2019
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ
STT

Tên hồ sơ

Số
lượng

Ghi chú

1

ðơn ñề nghị cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở
ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm theo mẫu tại Phụ
lục V ban hành kèm theo Thông tư 38/2018/TTBNNPTNT

01

Bản chính

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ
Nơi tiếp nhận và trả kết quả

Thời gian xử lý

Lệ phí

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trong thời hạn 05 (năm) ngày
Ban Quản lý An toàn thực phẩm, ñịa
làm việc kể từ ngày nhận ñủ
chỉ: 18 ñường Cách Mạng Tháng
hồ sơ hợp lệ.
Tám, phường Bến Thành, Quận 1.

Không

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC
Bước
Nội dung
công
công việc
việc
Nộp hồ
sơ

B1

Kiểm tra
hồ sơ

Trách nhiệm

Thời
gian

Tổ chức, cá
nhân
Bộ phận tiếp
nhận và trả kết
quả - Ban Quản
lý An toàn thực
phẩm

Hồ
sơ/Biểu
mẫu

Diễn giải

Theo mục Thành phần hồ sơ
I
theo mục I
Giờ
hành
chính

BM 01
BM 02
BM 03

- Trường hợp hồ sơ
ñầy ñủ và hợp lệ:
Lập Giấy tiếp nhận
hồ sơ và hẹn trả kết
quả; trao cho người
nộp hồ sơ theo BM
01, thực hiện tiếp
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Bước
Nội dung
công
công việc
việc

Trách nhiệm

Thời
gian

Hồ
sơ/Biểu
mẫu
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Diễn giải
bước B2.
- Trường hợp hồ sơ
chưa ñầy ñủ hoặc
chưa hợp lệ: Hướng
dẫn người nộp nội
dung ñiều chỉnh, bổ
sung rõ ràng, chính
xác, ñầy ñủ theo BM
02.
- Trường hợp từ chối
tiếp nhận hồ sơ: Lập
Phiếu từ chối tiếp
nhận giải quyết hồ
sơ theo BM 03.

Bộ phận tiếp
nhận và trả kết
quả - Ban Quản
lý An toàn thực
phẩm

0,5
ngày
làm
việc

Theo mục Chuyển hồ sơ cho
I BM 01 Phòng Cấp phép

0,5
ngày
làm
việc

Phòng Cấp phép tiếp
nhận hồ sơ từ Bộ
Theo mục phận tiếp nhận và trả
I BM 01 kết quả; phân công
chuyên viên thụ lý
hồ sơ

B2

Tiếp
nhận hồ
sơ

B3

Phân
công
thụ lý hồ
sơ

Lãnh ñạo phòng
Cấp phép

Thẩm
ñịnh hồ
sơ, ñề
xuất kết
quả giải
quyết
TTHC

- Chuyên viên thụ lý
Theo mục hồ sơ tiến hành xem
I Tờ trình xét, kiểm tra, thẩm
kết thúc hồ ñịnh hồ sơ
sơ
- Trường hợp hồ sơ
cần ñiều chỉnh, bổ
Chuyên viên
01 ngày
BM 01
thụ lý hồ sơ làm
sung: tham mưu văn
BM
phòng Cấp phép
việc
bản yêu cầu ñiều
05/Văn
bản yêu chỉnh bổ sung.
cầu ñiều - Trường hợp hồ sơ
chỉnh bổ không có yêu cầu
sung/Văn ñiều chỉnh, bổ sung:
bản thông in Giấy chứng nhận.

B4
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Bước
Nội dung
công
công việc
việc

B5

B6

B7

Xem xét,
ký nháy

Ký duyệt

Ban hành
văn bản

Trách nhiệm

Lãnh ñạo phòng
Cấp phép

Lãnh ñạo Ban
Quản lý An
toàn thực phẩm

Văn thư - Ban
Quản lý An
toàn thực phẩm

Thời
gian

Hồ
sơ/Biểu
mẫu
báo

Diễn giải
- Trường hợp không
cấp lại giấy chứng
nhận: tham mưu văn
bản thông báo

01 ngày
làm
việc

Xem xét hồ sơ:
- ðối với hồ sơ ñạt
Theo mục hoặc hồ sơ không
I Tờ trình ñạt: ký tắt Giấy
BM 01
chứng nhận văn bản
thông báo trình Lãnh
BM
ñạo Ban Quản lý.
05/Văn
bản yêu - ðối với hồ sơ cần
cầu ñiều ñiều chỉnh, bổ sung:
chỉnh bổ ký duyệt văn bản yêu
sung/Văn cầu ñiều chỉnh bổ
bản thông sung (Văn bản này
báo
sẽ chuyển thẳng ñến
bộ phận văn thư của
Ban Quản lý).

01 ngày
làm
việc

Theo mục
I
BM 01
BM
05/Văn
bản thông
báo

Xem xét và ký duyệt
Giấy chứng nhận
hoặc công văn thông
báo.

01 ngày
làm
việc

Theo mục
I
BM 01
BM
05/Văn
bản yêu
cầu ñiều
chỉnh bổ
sung/Văn
bản thông
báo

Kiểm tra, cho số,
ñóng dấu và chuyển
hồ sơ/Giấy chứng
nhận cho Bộ phận
tiếp nhận hồ sơ và
trả kết quả (bao gồm
hồ sơ yêu cầu ñiều
chỉnh, bổ sung tại
B4).
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Bước
Nội dung
công
công việc
việc

B8

Trả kết
quả giải
quyết
TTHC

Trách nhiệm

Bộ phận tiếp
nhận và trả kết
quả - Ban Quản
lý An toàn thực
phẩm

Hồ
sơ/Biểu
mẫu

Diễn giải

Kết quả
giải quyết
TTHC

- Trả kết quả cho cơ
sở
- Thông kê, theo dõi
- Riêng ñối với hồ sơ
yêu cầu ñiều chỉnh,
bổ sung tại B4,
thông báo cơ sở nhận
văn bản, lưu hồ sơ và
chờ cơ sở bổ sung.

Thời
gian

Theo
Giấy
hẹn
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VI. BIỂU MẪU
Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc:
TT

Mã hiệu

1.

BM 01

Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

2.

BM 02

Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

3.

BM 03

Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

BM 04

ðơn ñề nghị cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều
kiện an toàn thực phẩm

BM 05

Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm

4.
5.

Tên Biểu mẫu

V. HỒ SƠ CẦN LƯU
TT

Mã hiệu

Tên Biểu mẫu

1

//

2

BM 01

Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

3

BM 02

Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

4

BM 03

Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

5

BM 05

Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm

6

//

Thành phần hồ sơ theo Mục 1

Các hồ sơ khác theo văn bản pháp quy hiện hành

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ
- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010, có hiệu lực từ
ngày 01 tháng 7 năm 2011;
- Nghị ñịnh số 15/2018/Nð-CP ngày ngày 02/02/2018 của Chính phủ về quy
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ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật An toàn thực phẩm có hiệu lực thi hành
ngày 02/02/2018;
- Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn quy ñịnh việc thẩm ñịnh, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh
thực phẩm nông, lâm, thủy sản ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Thông tư 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về Quy ñịnh
mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm;
- Thông tư 117/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ Tài chính sửa ñổi, bổ
sung một số ñiều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công
tác an toàn thực phẩm;
- Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07/05/2018 của Bộ Tài chính về sửa ñổi,
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016
quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư
số 286/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy
ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm ñịnh quản lý chất lượng,
an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp;
- Quyết ñịnh số 06/2017/Qð-UBND ngày 02/ 02/2017 của Ủy ban nhân dân
thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Ban Quản lý
An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh;
- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy ñịnh của Nghị ñịnh số 61/2018/Nð-CP
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên
thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
- Quyết ñịnh số 751/Qð-BNN-QLCL ngày 06/3/2019 của Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực quản lý
chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn.
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PHỤ LỤC V
MẪU ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI
GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ðỦ ðIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT
ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------……., ngày…… tháng….. năm……
ðƠN ðỀ NGHỊ CẤP/ CẤP LẠI
GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ðỦ ðIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM
Kính gửi: Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh
1.Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh:………………………………………………
2. Mã số (nếu có): ………………………………………………………………….
3. ðịa chỉ cơ sở sản xuất, kinh doanh: ……………………………………………..
……………………………………………………………………………………….
4. ðiện thoại……………………….……….. Fax………………..………………..
Email………………………………………………………….…………………….
5. Giấy ñăng ký kinh doanh hoặc Quyết ñịnh thành lập:
6. Mặt hàng sản xuất, kinh doanh:
ðề nghị …………… (tên cơ quan có thẩm quyền) ………… cấp/ cấp lại Giấy chứng
nhận ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở.
Lý do cấp lại: ……………………………………………………………………….
ðại diện cơ sở
(Ký tên, ñóng dấu)

Hồ sơ gửi kèm:
-
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QUY TRÌNH 04
ðăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 4756/Qð-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2019
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ
STT

Tên hồ sơ

Số lượng

Ghi chú

01

ðơn ñăng ký xác nhận nội dung
quảng cáo (theo mẫu)

01

Bản chính

02

Giấy tiếp nhận ñăng ký bản công bố
sản phẩm và Bản công bố sản phẩm
ñã ñược cơ quan có thẩm quyền xác
nhận

01

Bản sao có xác nhận
của tổ chức, cá nhân

03

Mẫu nhãn sản phẩm

01

Bản có xác nhận của
tổ chức, cá nhân

04

ðối với quảng cáo trên báo nói, báo
hình thì phải có kịch bản dự kiến
quảng cáo và nội dung dự kiến quảng
cáo ghi trong ñĩa hình, ñĩa âm thanh;
ñối với quảng cáo trên các phương
tiện khác thì phải có ma két (mẫu nội
dung) dự kiến quảng cáo

01

Bản có xác nhận của
tổ chức, cá nhân

05

ðối với quảng cáo trên báo nói, báo
hình thì phải có kịch bản dự kiến
quảng cáo và nội dung dự kiến quảng
cáo ghi trong ñĩa hình, ñĩa âm thanh;
ñối với quảng cáo trên các phương
tiện khác thì phải có ma két (mẫu nội
dung) dự kiến quảng cáo

01

Bản có xác nhận của
tổ chức, cá nhân

06

Các tài liệu trong hồ sơ ñăng ký xác
nhận nội dung quảng cáo phải ñược
thể hiện bằng tiếng Việt; trường hợp
có tài liệu bằng tiếng nước ngoài
thì phải ñược dịch sang tiếng Việt và
ñược công chứng.

01

Bản sao có chứng
thực
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II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ
Nơi tiếp nhận và trả kết quả

Thời gian xử lý

Lệ phí

Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả
kết quả - Ban Quản lý An toàn
thực phẩm, ñịa chỉ: 18 Cách
Mạng Tháng Tám, phường Bến
Thành, quận 1

Tám (08) ngày làm việc, kể từ
ngày nhận ñủ hồ sơ hợp lệ1

1.100.000
ñồng

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC
Bước
công
việc

B1

B2

1

Nội dung
công việc

Trách nhiệm

Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá
nhân

Thời
gian

Diễn giải

Theo mục Thành phần hồ sơ theo
I
mục I

Bộ phận Tiếp
nhận hồ sơ và
trả kết quả Ban Quản lý
An toàn thực
phẩm

Giờ
hành
chính

Tiếp nhận Bộ phận tiếp
hồ sơ
nhận hồ sơ và

0,5
ngày

Kiểm tra
hồ sơ

Hồ
sơ/Biểu
mẫu

BM 01
BM 02
BM 03

- Trường hợp hồ sơ ñầy
ñủ và hợp lệ: Lập Giấy
tiếp nhận hồ sơ và hẹn
trả kết quả; trao cho
người nộp hồ sơ theo
BM 01, thực hiện tiếp
bước B2.
- Trường hợp hồ sơ
chưa ñầy ñủ hoặc chưa
hợp lệ: Hướng dẫn
người nộp hồ sơ bổ
sung, hoàn thiện hồ sơ
và ghi rõ lý do theo
BM 02.
- Trường hợp từ chối
tiếp nhận hồ sơ: Lập
Phiếu từ chối tiếp nhận
giải quyết hồ sơ theo
BM 03.

Theo mục Chuyển hồ sơ cho
I BM 01 Phòng Thông tin, Giáo

Ban Quản lý An toàn thực phẩm ñang triển khai rút ngắn 20% thời gian thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ ñăng
ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm: rút ngắn từ 10 ngày làm việc xuống còn 08 ngày làm việc.
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việc
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Nội dung
công việc

Trách nhiệm
trả kết quả Ban Quản lý
An toàn thực
phẩm

B2

B3

Phân
công
thụ lý hồ
sơ

ðề xuất
kết quả
giải quyết
TTHC

Phòng Thông
tin, Giáo dục
truyền thông

Công chức
thụ lý hồ sơ

Thời
gian
làm
việc

0,5
ngày
làm
việc

Hồ
sơ/Biểu
mẫu

Diễn giải
dục truyền thông

Lãnh ñạo Phòng Thông
tin, Giáo dục, Truyền
Theo mục tiếp nhận hồ sơ từ Bộ
I BM 01 phận Tiếp nhận và phân
công chuyên viên thụ lý
hồ sơ

Chuyên viên phòng
Thông tin, Giáo dục,
Truyền thông có trách
nhiệm thẩm ñịnh hồ sơ:
- Trường hợp thẩm ñịnh
Theo mục ñạt: Dự thảo Giấy Xác
03 ngày I BM 01 nhận nội dung quảng
làm
cáo thực phẩm.
BM
việc
05/văn
- Trường hợp không
bản trả lời ñồng ý với nội dung
quảng cáo của tổ chức,
cá nhân hoặc yêu cầu
sửa ñổi bổ sung, dự
thảo công văn trả lời
nêu rõ lý do.

B4

Xem xét,
trình ký

Xem xét, xử lý hồ sơ,
tài liệu liên quan:
Theo mục - Hồ sơ ñạt yêu cầu: ký
I BM 01 tờ trình và ký nháy xác
Lãnh ñạo
nhận nội dung quảng
02 ngày
Phòng Thông
BM 05/
cáo thực phẩm trình
làm
tin, Giáo dục,
văn bản
việc
lãnh ñạo Ban.
Truyền thông
trả lời
- Hồ sơ không ñạt yêu
Tờ trình
cầu: ký tờ trình và ký
nháy công văn trả lời,
trình lãnh ñạo Ban.

B5

Phê duyệt

Lãnh ñạo Ban 01 ngày
Lãnh ñạo Ban xem xét,
Theo mục
Quản lý An
làm
phê duyệt, ký ban hành
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Bước
công
việc

Nội dung
công việc

Trách nhiệm
toàn thực
phẩm

Văn thư Ban
Quản lý An
toàn thực
phẩm

B6

Ban hành
văn bản

B7

Trả kết
Bộ phận Tiếp
quả, lưu nhận hồ sơ và
hồ sơ,
trả kết quả thống kê
Ban Quản lý
và theo dõi An toàn thực
phẩm

Thời
gian
việc

Hồ
sơ/Biểu
mẫu
I BM 01
BM 05/
văn bản
trả lời
Tờ trình

Theo mục
I BM 01
01 ngày
BM 05/
làm
văn bản
việc
trả lời
Tờ trình

Theo
Giấy
hẹn

Kết quả
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Diễn giải
giấy xác nhận nội dung
quảng cáo thực phẩm,
hoặc công văn trả lời cơ
sở.
Kiểm tra, cho số, ñóng
dấu và chuyển hồ
sơ/Giấy chứng nhận
cho Bộ phận tiếp nhận
hồ sơ và trả kết quả
(bao gồm hồ sơ yêu cầu
ñiều chỉnh, bổ sung tại
B4).
- Trả kết quả cho Tổ
chức/cá nhân.
- Thống kê, theo dõi.

IV. BIỂU MẪU
Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc:
STT

Mã hiệu

Tên biểu mẫu

1

BM 01

Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

2

BM 02

Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

3

BM 03

Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ sơ

4

BM 04

ðơn ñăng ký xác nhận nội dung quảng cáo

5

BM 05

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo

V. HỒ SƠ CẦN LƯU
STT

Mã hiệu
//

1

BM 01

Tên biểu mẫu
Thành phần hồ sơ theo Mục 1
Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả
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2

BM 02

Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

3

BM 03

Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ sơ

4

BM 04

ðơn ñăng ký xác nhận nội dung quảng cáo

5

BM 05

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo

6

//

Các hồ sơ khác theo văn bản pháp quy hiện hành

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ
- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010 của Quốc Hội, có
hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2011;
- Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21/6/2012, có hiệu lực từ ngày 01
tháng 01 năm 2013;
- Nghị ñịnh số 15/2018/Nð-CP ngày 02 /02/2018 của Chính phủ quy ñịnh chi
tiết thi hành một số ñiều của Luật an toàn thực phẩm, có hiệu lực từ ngày 02/02/2018;
- Nghị ñịnh số 181/2013/Nð-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy ñịnh chi
tiết thi hành một số ñiều của Luật Quảng cáo, có hiệu lực từ ngày 01/01/2014;
- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ
hướng dẫn thi hành một số quy ñịnh của nghị ñịnh số 61/2018/Nð-CP ngày 23 tháng
4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong
giải quyết thủ tục hành chính.
- Thông tư số 117/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ Tài chính sửa ñổi, bổ
sung một số ñiều của Thông tư 279/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí
trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, có hiệu lực từ ngày 15/01/2019;
- Quyết ñịnh số 06/2017/Qð-UBND ngày 02/02/2017 của Ủy ban nhân dân
thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Ban Quản lý An
toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh.
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Mẫu BM 04
TÊN ðƠN VỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------……1……., ngày….. tháng…. năm 20....

Số: /Ký hiệu tên ñơn vị

ðƠN ðĂNG KÝ
Xác nhận nội dung quảng cáo
Kính gửi: Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh
1. Tên ñơn vị ñăng ký xác nhận: ............................................................................
2. ðịa chỉ trụ sở:2 ....................................................................................................
ðiện thoại: ……………………… Fax: .................................................................
ðề nghị ñăng ký xác nhận nội dung quảng cáo ñối với:

STT Tên sản phẩm

Số, ký hiệu của Giấy tiếp nhận
ñăng ký bản công sản phẩm

Ngày tiếp nhận ñăng
ký bản công bố

Phương tiện quảng cáo: ..........................................................................................
Hồ sơ bao gồm các giấy tờ, tài liệu: .......................................................................
Tôi xin cam ñoan các thông tin và hồ sơ nêu trên là ñúng sự thật và cam kết thực hiện
quảng cáo sản phẩm thực phẩm theo ñúng nội dung khi ñã ñược xác nhận.
Kính ñề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo./.
Giám ñốc hoặc ñại diện hợp pháp của ñơn vị
Ký tên
(Ghi họ tên ñầy ñủ, chức danh)
ðóng dấu

________________________
1

ðịa danh

3

Ghi theo ñịa chỉ trên giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh
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Mẫu BM 05
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BAN QUẢN LÝ
AN TOÀN THỰC PHẨM
------Số: /XNQC-...1…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày... tháng.... năm 20...

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO
Tên tổ chức, cá nhân: ..............................................................................................
ðịa chỉ: ..................................................................................................................
ðiện thoại: …………………………………. Fax: .........................................
STT Tên sản phẩm

Số, ký hiệu của Giấy tiếp nhận ñăng ký bản công bố

Phương tiện quảng cáo:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Có nội dung quảng cáo (ñính kèm) ñã ñược duyệt phù hợp với quy ñịnh hiện hành.
Yêu cầu tổ chức, cá nhân có trách nhiệm quảng cáo ñúng nội dung ñã ñược xác nhận.

Cơ quan xác nhận
(Ký ghi rõ họ tên và ñóng dấu)
________________
1

Ký hiệu viết tắt của cơ quan xác nhận nội dung
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QUY TRÌNH 05
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm ñối với cơ sở
sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 4756/Qð-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2019
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ
STT

Tên hồ sơ

Số
lượng

Ghi chú

1

ðơn ñề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở ñủ
ñiều kiện an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01
Phụ lục 1 kèm theo Nghị ñịnh 155/2018/NðCP.

01

Bản chính

2

Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh hoặc
Giấy chứng nhận ñăng ký doanh nghiệp có
ngành nghề phù hợp với loại thực phẩm của cơ
sở sản xuất.

01

Bản sao có
xác nhận của
cơ sở

3

Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết
bị, dụng cụ bảo ñảm ñiều kiện vệ sinh an toàn
thực phẩm theo quy ñịnh của cơ quan quản lý
nhà nước có thẩm quyền

01

Bản chính

4

Giấy xác nhận ñủ sức khoẻ của chủ cơ sở và
người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm
do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp

01

01 bản/01
nhân viên

5

Danh sách người sản xuất thực phẩm, kinh
doanh dịch vụ ăn uống ñã ñược tập huấn kiến
thức an toàn thực phẩm có xác nhận của chủ cơ
sở

01

Bản chính

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ
Nơi tiếp nhận và trả
kết quả

Thời gian xử
lý

Lệ phí

Bộ phận tiếp nhận và
trả kết quả - Ban
Quản lý An toàn thực

Hai mươi (20)
ngày làm việc
kể từ ngày

- Phí thẩm ñịnh cơ sở kinh doanh dịch vụ
ăn uống:
+ Phục vụ dưới 200 suất ăn: 700.000
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phẩm, ñịa chỉ: 18
ñường Cách Mạng
Tháng Tám, phường
Bến Thành, Quận 1.

nhận ñủ hồ sơ
hợp lệ.2

ñồng/lần/cơ sở;
+ Phục vụ từ 200 suất ăn trở lên:
1.000.000 ñồng/ lần/cơ sở.
- Phí thẩm ñịnh cơ sở sản xuất, kinh
doanh thực phẩm:
+ Cơ sở sản xuất thực phẩm: 2.500.000
ñồng/lần/cơ sở.
+ Cơ sở sản xuất nhỏ lẻ: 500.000
ñồng/lần/ cơ sở.
+ Cơ sở kinh doanh thực phẩm:
1.000.000 ñồng/lần/cơ sở

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC
Bước
công
việc

B1

2

Nội
dung
công
việc

Trách nhiệm

Nộp hồ
sơ

Tổ chức, cá
nhân

Kiểm
tra hồ
sơ

Thời
gian

Bộ phận tiếp
nhận và trả Giờ hành
chính
kết quả - Ban
Quản lý An
toàn
thực
phẩm

Hồ sơ/Biểu
mẫu

Diễn giải

Theo mục I

Thành phần hồ sơ theo
mục I

BM 01
BM 02
BM 03

- Trường hợp hồ sơ ñầy
ñủ và hợp lệ: Lập Giấy
tiếp nhận hồ sơ và hẹn
trả kết quả; trao cho
người nộp hồ sơ theo
BM 01, thực hiện tiếp
bước B2.
- Trường hợp hồ sơ
chưa ñầy ñủ hoặc chưa
hợp lệ: Hướng dẫn
người nộp nội dung ñiều
chỉnh, bổ sung rõ ràng,
chính xác, ñầy ñủ theo
BM 02.
- Trường hợp từ chối
tiếp nhận hồ sơ: Lập
Phiếu từ chối tiếp nhận

Hiện nay, Ban Quản lý An toàn thực phẩm ñang triển khai rút ngắn 20% thời gian thực hiện TTHC ñối với thủ tục cấp
chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm ñối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống: Rút
ngắn từ 25 ngày làm việc xuống còn 20 ngày làm việc, thời gian ñược rút ngắn tại B7 thẩm ñịnh thực tế tại cơ sở (15
ngày xuống còn 10 ngày).
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Bước
công
việc

Nội
dung
công
việc

Trách nhiệm

Thời
gian

Hồ sơ/Biểu
mẫu
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Diễn giải
giải quyết hồ sơ theo
BM 03.

B2

Tiếp
nhận
hồ sơ

B3

Phân
công
thụ lý
hồ sơ

B4

B5

Bộ phận tiếp
nhận và trả
kết quả - Ban
Quản lý An
toàn thực
phẩm
Lãnh ñạo
phòng Cấp
phép

Thẩm
ñịnh hồ
sơ, ñề Chuyên viên
thụ lý hồ sơ xuất
kết quả phòng Cấp
phép
giải
quyết
TTHC

Xem
xét,
duyệt
hồ sơ

Lãnh ñạo
phòng Cấp
phép

0,5 ngày
làm việc

Theo mục I Chuyển hồ sơ
BM 01
Phòng Cấp phép

cho

0,5 ngày
làm việc

Phòng Cấp phép tiếp
Theo mục I nhận hồ sơ từ Bộ phận
BM 01
tiếp nhận và trả kết quả;
phân công chuyên viên
thụ lý hồ sơ.

- Chuyên viên thụ lý hồ
sơ tiến hành xem xét,
kiểm tra, thẩm ñịnh hồ
sơ.
- Trường hợp hồ sơ cần
Theo mục I ñiều chỉnh, bổ sung:
tham mưu văn bản yêu
BM 01
cầu ñiều chỉnh bổ sung
01 ngày
Dự thảo
làm việc lịch thẩm - Trường hợp hồ sơ
ñịnh/ văn không có yêu cầu ñiều
bản yêu cầu chỉnh, bổ sung: tham
mưu Tờ trình dự thảo
bổ sung
lịch thẩm ñịnh, và trình
Lãnh ñạo phòng dự thảo
lịch thẩm ñịnh, danh
sách, hồ sơ.
Theo mục I
BM 01
Dự thảo
01 ngày
làm việc lịch thẩm
ñịnh / văn
bản yêu cầu
bổ sung

Lãnh ñạo Phòng xem
xét:
- Hồ sơ ñạt: duyệt dự
thảo lịch thẩm ñịnh và
trình xin ý kiến Lãnh
ñạo Ban.
- Hồ sơ cần ñiều chỉnh,
bổ sung: ký duyệt văn
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Nội
dung
công
việc

Trách nhiệm

Thời
gian

Hồ sơ/Biểu
mẫu

Diễn giải
bản yêu cầu ñiều chỉnh
bổ sung (Văn bản này sẽ
chuyển thẳng ñến bộ
phận văn thư của Ban
Quản lý).

B6

B7

Ký
duyệt

Thẩm
ñịnh
thực tế
tại cơ
sở

Theo mục I
BM 01
Tờ trình
kèm dự
thảo lịch
thẩm ñịnh

Lãnh ñạo Ban Quản lý
An toàn thực phẩm xem
xét và ký duyệt tờ trình
dự kiến lịch thẩm ñịnh
ñiều kiện thực tế tại cơ
sở.

Lãnh ñạo
Ban Quản lý
An toàn thực
phẩm

01 ngày
làm việc

- Chuyên
viên thẩm
ñịnh - phòng
Cấp phép
- ðại diện:
Các phòng
chuyên môn,
ðội quản lý
an toàn thực
phẩm liên
quận/huyện,
Phòng Y
tế/phòng
Kinh tế
quận/huyện

- Thông báo lịch thẩm
ñịnh ñến cơ sở.
- ðánh giá ñiều kiện
thực tế của cơ sở, ghi
Theo mục I
ñầy ñủ, rõ ràng vào biên
BM 01
bản thẩm ñịnh
Biên bản
- Sau khi thẩm ñịnh,
thẩm ñịnh
09 ngày (theo mẫu chuyển hồ sơ cho
chuyên viên thụ lý ở B4.
làm việc
ban hành
kèm theo - ðánh giá hồ sơ bổ
của
cơ
sở
Nghị ñịnh sung
155/2018/N ñạt/không ñạt vào Biên
bản thẩm ñịnh và
ð-CP)
chuyển lại cho chuyên
viên thụ lý ở B4
(Chuyên viên thẩm ñịnh
- 01 ngày làm việc).
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Bước
công
việc

B8

B9

Nội
dung
công
việc

Xử lý
hồ sơ
sau
thẩm
ñịnh

Xem
xét, ký
nháy

Trách nhiệm

Chuyên viên
thụ lý hồ sơ

Lãnh ñạo
phòng Cấp
phép

B10

Ký
duyệt

Lãnh ñạo
Ban Quản lý
An toàn thực
phẩm

B11

Ban
hành
văn
bản

Văn thư Ban Quản lý
An toàn thực
phẩm

Thời
gian

Hồ sơ/Biểu
mẫu

Theo mục I
Tờ trình kết
thúc hồ sơ
BM 01
02 ngày
làm việc BM 05/văn
văn bản
giám sát cơ
sở

Theo mục I
Tờ trình kết
thúc hồ sơ
02 ngày
BM 01
làm việc
BM 05/văn
bản giám
sát cơ sở
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Diễn giải
- Xem xét hồ sơ và trình
Lãnh ñạo phòng
+ ðối với hồ sơ thẩm
ñịnh ñạt: in Giấy chứng
nhận
+ ðối với hồ sơ thẩm
ñịnh không ñạt: tham
mưu công văn gửi
quận/huyện giám sát cơ
sở
- ðối với hồ sơ thẩm
ñịnh chờ hoàn thiện 30
ngày: lưu hồ sơ chờ cơ
sở bổ sung. Sau khi cơ
sở bổ sung, chuyển lại
hồ sơ cho chuyên viên
thẩm ñịnh (tại B7).

Xem xét hồ sơ và ký tắt
Giấy chứng nhận hoặc
công văn giám sát trình
Lãnh ñạo Ban Quản lý.

Theo mục I
Tờ trình kết
thúc hồ sơ Xem xét và ký duyệt
02 ngày
Giấy chứng nhận hoặc
BM 01
làm việc
BM 05/ văn công văn giám sát.
bản giám
sát cơ sở
Theo mục I
BM 01
01 ngày
làm việc BM 05/ văn
bản giám

Kiểm tra, cho số, ñóng
dấu và chuyển hồ
sơ/Giấy chứng nhận cho
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả (bao gồm
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Bước
công
việc

Nội
dung
công
việc

Trách nhiệm

Thời
gian

Hồ sơ/Biểu
mẫu
sát cơ sở

B12

Trả kết Bộ phận tiếp
quả lưu nhận và trả
Theo
hồ sơ, kết quả - Ban
Quản lý An Giấy hẹn
thống
toàn thực
kê, theo
phẩm
dõi

Kết quả
giải quyết
TTHC

Diễn giải
hồ sơ yêu cầu ñiều
chỉnh, bổ sung tại B4).
- Riêng hồ sơ không ñạt:
gửi Công văn giám sát
cho quận/huyện qua
ñường bưu ñiện.
- Trả kết quả cho cơ sở
- Thống kê và theo dõi
- Riêng ñối với hồ sơ
yêu cầu ñiều chỉnh, bổ
sung tại B4, thông báo
cơ sở nhận văn bản, lưu
hồ sơ và chờ cơ sở bổ
sung.

VI. BIỂU MẪU
Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc:
TT

Mã hiệu

Tên Biểu mẫu

1

BM 01

Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

2

BM 02

Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

3

BM 03

Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ sơ

BM 04

ðơn ñề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện an
toàn thực phẩm

BM 05

Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm

4
5

V. HỒ SƠ CẦN LƯU
TT

Mã hiệu

Tên Biểu mẫu

1

//

2

BM 01

Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

3

BM 02

Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

4

BM 03

Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ sơ

6

BM 04

ðơn ñề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện an

Thành phần hồ sơ theo mục I
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toàn thực phẩm
7

BM 05
//

Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm
Các hồ sơ khác theo văn bản pháp quy hiện hành

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ
- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010, có hiệu lực từ
ngày 01 tháng 7 năm 2011;
- Nghị ñịnh số 15/2018/Nð-CP ngày ngày 02/02/2018 của Chính phủ về quy
ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật An toàn thực phẩm có hiệu lực thi hành
ngày 02/02/2018;
- Nghị ñịnh 155/2018/Nð-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về việc sửa ñổi,
bổ sung một số quy ñịnh liên quan ñến ñiều kiện ñầu tư kinh doanh thuộc phạm vi
quản lý nhà nước của Bộ Y tế;
- Thông tư 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về Quy ñịnh
mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm;
- Thông tư 117/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ Tài chính sửa ñổi, bổ
sung một số ñiều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công
tác an toàn thực phẩm;
- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy ñịnh của Nghị ñịnh số 61/2018/Nð-CP
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên
thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
- Quyết ñịnh số 06/2017/Qð-UBND ngày 02/ 02/2017 của Ủy ban nhân dân
thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Ban Quản lý
An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh;
- Quyết ñịnh số 135/Qð-BYT ngày 15 tháng 01 năm 2019 về việc sửa ñổi, bổ
sung thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh
dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.
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Mẫu số 01
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
…………....., ngày........ tháng........ năm 20….
ðƠN ðỀ NGHỊ
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm

Kính gửi: Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh
Họ và tên chủ cơ sở:......................................................................................
Tên cơ sở sản xuất ñề nghị cấp Giấy chứng nhận: .......................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
ðịa chỉ cơ sở sản xuất: ..................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
ðiện thoại:...........................................Fax: ..................................................
ðề nghị ñược cấp Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm cho
sản xuất (loại thực phẩm và dạng sản phẩm): ........................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
CHỦ CƠ SỞ
(ký tên & ghi rõ họ tên)
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QUY TRÌNH 06
ðăng ký bản công bố sản phẩm
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 4756/Qð-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2019
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ
STT

Tên hồ sơ

Số
lượng

Ghi chú

Hồ sơ ñăng ký bản công bố sản phẩm ñối với sản phẩm nhập khẩu:
01

Bản công bố sản phẩm ñược quy ñịnh tại Mẫu số
02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị ñịnh này

01

Bản chính

02

Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of
Free Sale) hoặc Giấy chứng nhận xuất khẩu
(Certificate of Exportation) hoặc Giấy chứng nhận
y tế (Health Certificate) của cơ quan có thẩm
quyền của nước xuất xứ/xuất khẩu cấp có nội dung
bảo ñảm an toàn cho người sử dụng hoặc ñược bán
tự do tại thị trường của nước sản xuất/xuất khẩu
(hợp pháp hóa lãnh sự);

01

Bản chính

03

Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của
sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính ñến ngày
nộp hồ sơ ñược cấp bởi phòng kiểm nghiệm ñược
chỉ ñịnh hoặc phòng kiểm nghiệm ñược công nhận
phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ
Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù
hợp với quy ñịnh của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an
toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do
tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có
quy ñịnh của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản
sao chứng thực);

01

Bản chính/
bản sao chứng
thực

04

Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của
sản phẩm hoặc của thành phần tạo nên công dụng
ñã công bố (bản chính hoặc bản sao có xác nhận
của tổ chức, cá nhân). Khi sử dụng bằng chứng
khoa học về công dụng thành phần của sản phẩm
ñể làm công dụng cho sản phẩm thì liều sử dụng
hàng ngày của sản phẩm tối thiểu phải lớn hơn
hoặc bằng 15% lượng sử dụng thành phần ñó ñã

01

Bản chính/
bản sao có
xác nhận của
tổ chức, cá
nhân
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nêu trong tài liệu
Hồ sơ ñăng ký bản công bố sản phẩm ñối với sản phẩm sản xuất trong nước:
01

Bản công bố sản phẩm ñược quy ñịnh tại Mẫu số
02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị ñịnh này

02

Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của
sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính ñến ngày
nộp hồ sơ ñược cấp bởi phòng kiểm nghiệm ñược
chỉ ñịnh hoặc phòng kiểm nghiệm ñược công nhận
phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ
Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù
hợp với quy ñịnh của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an
toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do
tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có
quy ñịnh của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao
chứng thực);

03

Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của
sản phẩm hoặc của thành phần tạo nên công dụng
ñã công bố (bản chính hoặc bản sao có xác nhận
của tổ chức, cá nhân). Khi sử dụng bằng chứng
khoa học về công dụng thành phần của sản phẩm
ñể làm công dụng cho sản phẩm thì liều sử dụng
hàng ngày của sản phẩm tối thiểu phải lớn hơn
hoặc bằng 15% lượng sử dụng thành phần ñó ñã
nêu trong tài liệu

04

Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện an toàn thực
phẩm trong trường hợp cơ sở thuộc ñối tượng phải
cấp giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện an toàn
thực phẩm theo quy ñịnh (bản sao có xác nhận của
tổ chức, cá nhân);

01

Bản chính

01

Bản chính/
bản sao chứng
thực

01

Bản có xác
nhận của tổ
chức, cá nhân

01

Bản sao có
xác nhận của
tổ chức, cá
nhân

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ
Nơi tiếp nhận và trả kết
quả

Thời gian xử lý

Lệ phí

Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ
- Mức thu phí công bố lần
và trả kết quả Ban Quản lý Bảy (07) ngày làm ñầu: 1.500.000 ñồng/ lần/
An toàn thực phẩm - 18 việc kể từ ngày nhận sản phẩm
Cách Mạng Tháng Tám, ñủ hồ sơ hợp lệ
- Mức thu phí công bố lại:
phường Bến Thành, quận 1
1.000.000 ñồng/ lần/ sản
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phẩm
III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC
Bước
công
việc

B1

Nội dung
công việc

Trách nhiệm

Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá
nhân

Thời
gian

Hồ
sơ/Biểu
mẫu

Diễn giải

Theo mục Thành phần hồ sơ
I
theo mục I

Bộ phận Tiếp
Giờ hành
nhận hồ sơ và
chính
Kiểm tra hồ trả kết quả
Ban Quản lý
sơ
An toàn thực
phẩm

BM 01
BM 02
BM 03

- Trường hợp hồ sơ
ñầy ñủ và hợp lệ:
Lập Giấy tiếp nhận
hồ sơ và hẹn trả
kết quả; trao cho
người nộp hồ sơ
theo BM 01, thực
hiện tiếp bước B2.
- Trường hợp hồ sơ
chưa ñầy ñủ hoặc
chưa
hợp
lệ:
Hướng dẫn người
nộp hồ sơ bổ sung,
hoàn thiện hồ sơ và
ghi rõ lý do theo
BM 02.
- Trường hợp từ
chối tiếp nhận hồ
sơ: Lập Phiếu từ
chối tiếp nhận giải
quyết hồ sơ theo
BM 03.

B2

Tiếp nhận
hồ sơ

Bộ phận Tiếp
nhận hồ sơ và
trả kết quả Ban Quản lý
An toàn thực
phẩm

0,5 ngày
làm việc

Theo mục
I BM 01 Chuyển hồ sơ cho
Phòng Cấp phép

B3

Phân công
thụ lý hồ sơ

Phòng Cấp
phép

0,5 ngày
làm việc

Theo mục Lãnh ñạo phòng
I BM 01 cấp phép tiếp nhận
hồ sơ từ Bộ phận
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Bước
công
việc

Nội dung
công việc

Trách nhiệm

Thời
gian

Hồ
sơ/Biểu
mẫu

Diễn giải
Tiếp nhận và phân
công chuyên viên
thụ lý hồ sơ

B4

B5

B6

Thẩm ñịnh
hồ sơ, ñề
xuất kết
quả giải
quyết
TTHC

Công chức
thụ lý hồ sơ

Xem xét,
trình ký

Lãnh ñạo
Phòng Cấp
phép

Ký duyệt

Lãnh ñạo Ban
Quản lý An
toàn thực
phẩm

03 ngày
làm việc

01 ngày
làm việc

01 ngày
làm việc

Chuyên
viên
phòng Cấp phép có
trách nhiệm thẩm
ñịnh hồ sơ
Theo mục + Trường hợp ñạt
in Giấy tiếp nhận
I
ñăng ký bản công
BM 01
bố thực phẩm
BM 05
+ Trường hợp
- Văn bản không ñồng ý với
yêu cầu hồ sơ công bố sản
sửa ñổi, bổ phẩm của tổ chức,
sung
cá nhân hoặc yêu
cầu sửa ñổi, bổ
sung, chuyên viên
lập văn bản nêu rõ
lý do

Theo mục
I
BM 01
BM 05
- Văn bản
yêu cầu
sửa ñổi, bổ
sung

Theo mục
I
BM 01
BM 05
- Văn bản

Lãnh ñạo Phòng
Cấp phép thẩm
ñịnh hồ sơ.
+ Trường hợp ñạt:
Xem xét ký nháy
vào Giấy tiếp nhận
ñăng ký bản công
bố sản phẩm
+ Trường hợp
không ñạt: ký nháy
vào văn bản trả lời
+ Trường hợp ñạt:
Lãnh ñạo Ban
Quản lý An toàn
thực phẩm xem xét
ký xác nhận cấp
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Bước
công
việc

B7

B8

Nội dung
công việc

Ban hành
văn bản

Thời
gian

Trách nhiệm

Văn thư Ban
Quản lý An
toàn thực
phẩm

Bộ phận Tiếp
nhận hồ sơ và
Trả kết
quả, lưu hồ trả kết quả sơ, thống kê Ban Quản lý
và theo dõi An toàn thực
phẩm

1 ngày
làm việc

Theo
giấy hẹn
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Hồ
sơ/Biểu
Diễn giải
mẫu
yêu cầu Giấy tiếp nhận
sửa ñổi, bổ ñăng ký bản công
sung
bố sản phẩm
+ Trường hợp
không ñạt: Lãnh
ñạo Ban Quản lý
An toàn thực phẩm
ký vào công văn
trả lời cơ sở
Theo mục
I
BM 01
BM 05
- Văn bản
yêu cầu
sửa ñổi, bổ
sung

Kiểm tra, cho số,
ñóng
dấu
và
chuyển hồ sơ/Giấy
chứng nhận cho Bộ
phận tiếp nhận hồ
sơ và trả kết quả
(bao gồm hồ sơ
yêu cầu ñiều chỉnh,
bổ sung tại B4).

Kết quả

Trả kết quả cho Tổ
chức/cá nhân.
Thống kê, theo dõi

IV. BIỂU MẪU
Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc:
STT Mã hiệu

Tên biểu mẫu

1

BM 01

Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

2

BM 02

Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

3

BM 03

Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

4

BM 04

Bản công bố sản phẩm

5

BM 05

Giấy tiếp nhận ñăng ký bản công bố sản phẩm
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V. HỒ SƠ CẦN LƯU
STT Mã hiệu

Tên biểu mẫu

1

BM 01

Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

2

BM 02

Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ

3

BM 03

Mẫu Phiếu từ chối giải quyết tiếp nhận hồ sơ

4

BM 04

Bản công bố sản phẩm

5

BM 05

Giấy tiếp nhận ñăng ký bản công bố sản phẩm

6

//

Các hồ sơ khác nếu có theo văn bản pháp quy hiện hành

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ
- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;
- Nghị ñịnh số 15/2018/Nð-CP ngày 02/02/2018 Quy ñịnh chi tiết thi hành một
số ñiều của Luật an toàn thực phẩm;
- Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính
về Quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn
vệ sinh thực phẩm;
- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy ñịnh của Nghị ñịnh số 61/2018/Nð-CP
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên
thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
- Quyết ñịnh số 3449/Qð-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2018 về việc công bố thủ
tục hành chính ñược chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý
An toàn thực phẩm.
- Quyết ñịnh số 06/2017/Qð-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy chế tổ chức và hoạt ñộng của
Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh./.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BAN QUẢN LÝ
AN TOÀN THỰC PHẨM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

GIẤY TIẾP NHẬN ðĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số:

/

/ ðKSP

BAN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM
Xác nhận ñã nhận Bản công bố sản phẩm của ………………………….
ðịa chỉ:
ðiện thoại:

Fax:

Email:
Cho sản phẩm:
Do:
Sản xuất, phù hợp quy chuẩn kỹ thuật/quy ñịnh/tiêu chuẩn... (số hiệu, ký hiệu, tên
gọi) ……………………….
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm ñã
công bố./.

Nơi nhận:
- Tổ chức, cá nhân;
- Lưu trữ.

TRƯỞNG BAN
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số:……………….
I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
Tên tổ chức, cá nhân: ......................................................................................................
ðịa chỉ: ..........................................................................................................................
ðiện thoại: ………………………………… Fax: .........................................................
E-mail .............................................................................................................................
Mã số doanh nghiệp: ......................................................................................................
Số Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện ATTP: …………… Ngày cấp/Nơi cấp: .........
.........................................................................................................................................
(ñối với cơ sở thuộc ñối tượng phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện an toàn
thực phẩm theo quy ñịnh)
II. Thông tin về sản phẩm
1. Tên sản phẩm: .............................................................................................................
2. Thành phần: ................................................................................................................
3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm (ñối với thực phẩm
bảo vệ sức khỏe):
4. Thời hạn sử dụng sản phẩm: .......................................................................................
5. Quy cách ñóng gói và chất liệu bao bì: ......................................................................
6. Tên và ñịa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm: ....................................................................
III. Mẫu nhãn sản phẩm (ñính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm
dự kiến)
IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm
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Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm ñạt yêu cầu an toàn thực phẩm
theo:
- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số....; hoặc
- Thông tư của các bộ, ngành; hoặc
- Quy chuẩn kỹ thuật ñịa phương; hoặc
- Tiêu chuẩn Quốc gia (trong trường hợp chưa có các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,
Thông tư của các Bộ ngành, Quy chuẩn kỹ thuật ñịa phương); hoặc
- Tiêu chuẩn của Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (Codex), Tiêu chuẩn khu vực,
Tiêu chuẩn nước ngoài (trong trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,
Thông tư của các bộ ngành, Quy chuẩn kỹ thuật ñịa phương, Tiêu chuẩn quốc gia);
hoặc
- Tiêu chuẩn nhà sản xuất ñính kèm (trong trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia, Thông tư của các bộ ngành, Quy chuẩn kỹ thuật ñịa phương, Tiêu chuẩn
quốc gia, Tiêu chuẩn của Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (Codex), Tiêu chuẩn
khu vực, Tiêu chuẩn nước ngoài).
Chúng tôi xin cam kết thực hiện ñầy ñủ các quy ñịnh của pháp luật về an toàn thực
phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng,
an toàn thực phẩm ñối với sản phẩm ñã công bố và chỉ ñưa sản phẩm vào sản xuất,
kinh doanh khi ñã ñược cấp Giấy tiếp nhận ñăng ký bản công bố sản phẩm./.
…………, ngày…. tháng…. năm………
ðẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
(Ký tên, ñóng dấu)
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QUY TRÌNH 07
Cấp Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm ñối với
cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 4756/Qð-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2019
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ
STT

Tên hồ sơ

Số
lượng

1

ðơn ñề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều
kiện an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01a Phụ lục
ban hành kèm theo Thông tư số 43/2018/TTBCT.

01

Bản chính

2

Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị,
dụng cụ bảo ñảm ñiều kiện vệ sinh an toàn thực
phẩm ñối với cơ sở sản xuất (BM05a), ñối với cơ
sở kinh doanh (BM05b) hoặc cả mẫu ñối với cơ
sở vừa sản xuất vừa kinh doanh

01

Bản chính

3

Giấy xác nhận ñủ sức khoẻ/Danh sách tổng hợp
xác nhận ñủ sức khỏe của chủ cơ sở và người
trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ
sở y tế cấp huyện trở lên cấp

01

Bản sao có
xác nhận của
cơ sở

4

Giấy xác nhận ñã ñược tập huấn kiến thức về an
toàn thực phẩm/ Giấy xác nhận kiến thức an toàn
thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản
xuất, kinh doanh thực phẩm.

01

Bản sao có
xác nhận của
cơ sở

Ghi chú

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ
Nơi tiếp nhận và trả Thời gian xử
kết quả
lý

Lệ phí

Bộ phận tiếp nhận và Mười sáu (16) - Phí thẩm ñịnh cơ sở sản xuất, kinh doanh
trả kết quả - Ban ngày làm việc thực phẩm:
Quản lý An toàn thực kể từ ngày + Cơ sở sản xuất thực phẩm: 2.500.000
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phẩm, ñịa chỉ: 18 nhận ñủ hồ sơ ñồng/01lần/cơ sở.
ñường Cách Mạng hợp lệ.3
+ Cơ sở kinh doanh thực phẩm: 1.000.000
Tháng Tám, phường
ñồng/01 lần/ cơ sở.
Bến Thành, Quận 1.
III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC
Bước
công
việc

B1

3

Nội dung
công việc

Trách nhiệm

Nộp hồ
sơ

Tổ chức, cá
nhân

Thời
gian

Bộ phận tiếp Giờ hành
nhận và trả kết
chính
Kiểm tra
quả - Ban Quản
hồ sơ
lý An toàn thực
phẩm

Hồ
sơ/Biểu
mẫu

Diễn giải

Theo mục
I

Thành phần hồ sơ
theo mục I

- Trường hợp hồ
sơ ñầy ñủ và hợp
lệ: Lập Giấy tiếp
nhận hồ sơ và hẹn
trả kết quả; trao
cho người nộp hồ
sơ theo BM 01,
thực hiện tiếp
bước B2.
Theo mục - Trường hợp hồ
sơ chưa ñầy ñủ
I
hoặc chưa hợp lệ:
BM 01
Hướng dẫn người
BM 02
nộp nội dung ñiều
BM 03
chỉnh, bổ sung rõ
ràng, chính xác,
ñầy ñủ theo BM
02.
- Trường hợp từ
chối tiếp nhận hồ
sơ: Lập Phiếu từ
chối tiếp nhận giải
quyết hồ sơ theo
BM 03.

Hiện nay, Ban Quản lý An toàn thực phẩm ñang triển khai rút ngắn 20% thời gian thực hiện TTHC ñối với thủ tục Cấp
Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm ñối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm: rút ngắn từ 20 ngày
làm việc xuống còn 16 ngày làm việc, thời gian ñược rút ngắn tại B7 thẩm ñịnh thực tế tại cơ sở.
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Bước
công
việc

B2

B3

B4

B5

Nội dung
công việc
Tiếp
nhận hồ
sơ

Phân
công
thụ lý hồ
sơ

Thẩm
ñịnh hồ
sơ, ñề
xuất kết
quả giải
quyết
TTHC

Xem xét,
duyệt hồ
sơ

Trách nhiệm

Thời
gian

Hồ
sơ/Biểu
mẫu

Diễn giải

Bộ phận tiếp
nhận và trả kết
quả - Ban Quản
lý An toàn thực
phẩm

0,5 ngày
làm việc

Theo mục
I
BM 01

Chuyển hồ sơ cho
Phòng Cấp phép

Theo mục
I
BM 01

Phòng Cấp phép
tiếp nhận hồ sơ từ
Bộ phận tiếp nhận
và trả kết quả;
phân công chuyên
viên thụ lý hồ sơ

01 ngày
làm việc

Theo mục
I
BM 01
Dự thảo
lịch thẩm
ñịnh/ văn
bản yêu
cầu bổ
sung

- Chuyên viên thụ
lý hồ sơ tiến hành
xem xét, kiểm tra,
thẩm ñịnh hồ sơ
- Trường hợp hồ
sơ cần ñiều chỉnh,
bổ sung: tham
mưu văn bản yêu
cầu ñiều chỉnh bổ
sung
- Trường hợp hồ
sơ không có yêu
cầu ñiều chỉnh, bổ
sung: tham mưu
Tờ trình dự thảo
lịch thẩm ñịnh, và
trình Lãnh ñạo
phòng dự thảo lịch
thẩm ñịnh, danh
sách, hồ sơ.

02 ngày
làm việc

Theo mục
I
BM 01
Dự thảo
lịch thẩm
ñịnh/văn
bản yêu

Lãnh ñạo Phòng
xem xét hồ sơ:
- Hồ sơ ñạt: duyệt
dự thảo lịch thẩm
ñịnh và trình xin ý
kiến Lãnh ñạo
Ban.

Lãnh ñạo
phòng Cấp
phép

Chuyên viên
thụ lý hồ sơ phòng Cấp
phép

Lãnh ñạo
phòng Cấp
phép

0,5 ngày
làm việc
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Bước
công
việc

B6

B7

B8

Nội dung
công việc

Trách nhiệm

Lãnh ñạo Ban
Quản lý An
Ký duyệt
toàn thực phẩm

Thẩm
ñịnh
thực tế
tại cơ sở

Xử lý hồ
sơ sau
thẩm
ñịnh

- Chuyên viên
thẩm ñịnh phòng Cấp
phép
- ðại diện: Các
phòng chuyên
môn, ðội quản
lý an toàn thực
phẩm liên
quận/huyện,
Phòng Y
tế/phòng Kinh
tế quận/huyện

Chuyên viên
thụ lý hồ sơ

Thời
gian

Hồ
sơ/Biểu
mẫu
cầu bổ
sung
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Diễn giải
- Hồ sơ cần ñiều
chỉnh, bổ sung: ký
duyệt văn bản yêu
cầu ñiều chỉnh bổ
sung (Văn bản này
sẽ chuyển thẳng
ñến bộ phận văn
thư của Ban Quản
lý).

01 ngày
làm việc

Theo mục
I
BM 01
Tờ trình
kèm dự
thảo lịch
thẩm ñịnh
cơ sở

Lãnh ñạo Ban
Quản lý An toàn
thực phẩm xem xét
và ký duyệt tờ
trình trình lịch
thẩm ñịnh ñiều
kiện thực tế tại cơ
sở.

05 ngày
làm việc

Theo mục
I
BM 01
Biên bản
thẩm ñịnh
theo loại
hình (kèm
theo
Thông tư
43/2018/T
T-BCT)

- Thông báo lịch
thẩm ñịnh ñến cơ
sở.
- ðánh giá ñiều
kiện thực tế của cơ
sở, ghi ñầy ñủ, rõ
ràng vào biên bản
thẩm ñịnh
- Sau khi thẩm
ñịnh, chuyển hồ sơ
cho chuyên viên
thụ lý ở B4.

01 ngày
làm việc

Theo mục
I
BM 01
Tờ trình
kết thúc hồ
sơ

- Xem xét hồ sơ:
+ ðối với hồ sơ
thẩm ñịnh ñạt: in
giấy chứng nhận.
+ ðối với hồ sơ
thẩm ñịnh không
ñạt: tham mưu
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Bước
công
việc

B9

B10

Nội dung
công việc

Xem xét,
ký nháy

Trách nhiệm

Thời
gian

Hồ
sơ/Biểu
mẫu
BM 06
(theo loại
hình)/ văn
bản giám
sát

Diễn giải
công văn gửi
quận/huyện giám
sát cơ sở
- ðối với hồ sơ
thẩm ñịnh chờ
hoàn thiện 60
ngày: lưu hồ sơ
chờ cơ sở bổ sung
báo cáo khắc phục
(BM 07). Sau khi
cơ sở bổ sung,
chuyển lại hồ sơ
cho chuyên viên
thẩm ñịnh (tại B7).

Chuyên viên
thẩm ñịnh

BM 07

Xem
xét
và
chuyển hồ sơ kèm
báo cáo khắc phục
(BM 07) ñến B4

Lãnh ñạo
phòng Cấp
phép

02 ngày
làm việc

Theo mục
I
BM 01
Tờ trình
kết thúc hồ
sơ
BM 06
(theo loại
hình)/ văn
bản giám
sát

Xem xét hồ sơ và
ký tắt Giấy chứng
nhận hoặc công
văn giám sát trình
Lãnh ñạo Ban
Quản lý.

02 ngày
làm việc

Theo mục
I
BM 01
BM 06
(theo loại
hình)/ văn
bản giám
sát

Xem xét và ký
duyệt Giấy chứng
nhận hoặc công
văn giám sát.

Lãnh ñạo Ban
Quản lý An
Ký duyệt
toàn thực phẩm
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Bước
công
việc

B11

B12

Nội dung
công việc

Trách nhiệm

Văn thư - Ban
Ban
Quản lý An
hành văn
toàn thực phẩm
bản

Thời
gian

01 ngày
làm việc

Trả kết
Bộ phận tiếp
quả, lưu
nhận và trả kết
Theo
hồ sơ,
quả - Ban Quản
Giấy hẹn
thống kê
lý An toàn thực
và theo
phẩm
dõi
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Hồ
sơ/Biểu
mẫu

Diễn giải

Theo mục
I
BM 01
BM 06
(theo loại
hình)/văn
bản giám
sát

- Kiểm tra, cho số,
ñóng
dấu
và
chuyển hồ sơ/Giấy
chứng nhận cho
Bộ phận tiếp nhận
hồ sơ và trả kết
quả (bao gồm hồ
sơ yêu cầu ñiều
chỉnh, bổ sung tại
B4).
- Riêng hồ sơ
không ñạt: gửi
Công văn giám sát
cho
quận/huyện
qua ñường bưu
ñiện.

Kết quả
giải quyết
TTHC

- Trả kết quả cho
cơ sở
Thống kê, theo
dõi
- Riêng ñối với hồ
sơ yêu cầu ñiều
chỉnh, bổ sung tại
B4, thông báo cơ
sở nhận văn bản,
lưu hồ sơ và chờ
cơ sở bổ sung.

IV. BIỂU MẪU
Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc:
TT

Mã hiệu

1.

BM 01

Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

2.

BM 02

Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

3.

BM 03

Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ sơ

4.

BM 04

Tên Biểu mẫu

ðơn ñề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện an
toàn thực phẩm
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5.
6.

BM 05a

Bản thuyết minh về cơ sở vật chất (ñối với cơ sở sản xuất)

BM 05b

Bản thuyết minh về cơ sở vật chất (ñối với cơ sở kinh
doanh)

7.

BM 06

Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm
theo mẫu ban hành kèm Thông tư 43/2018/TT-BCT(Mẫu
05a ñối với cơ sở sản xuất thực phẩm; Mẫu 5b ñối với cơ
sở kinh doanh thực phẩm; Mẫu 5c ñối với cơ sở vừa sản
xuất, vừa kinh doanh thực phẩm)

8.

BM 07

Báo cáo kết quả khắc phục

V. HỒ SƠ CẦN LƯU
TT

Mã hiệu
//

Tên Biểu mẫu
Thành phần hồ sơ theo Mục 1

1

BM 01

Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

2

BM 02

Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

3

BM 03

Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ sơ

4

BM 04

ðơn ñề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện an
toàn thực phẩm

5

BM 05a

Bản thuyết minh về cơ sở vật chất (ñối với cơ sở sản
xuất)

6

BM 05b

Bản thuyết minh về cơ sở vật chất (ñối với cơ sở kinh
doanh)

BM 06

Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm
theo mẫu ban hành kèm Thông tư 43/2018/TT-BCT(Mẫu
05a ñối với cơ sở sản xuất thực phẩm; Mẫu 5b ñối với cơ
sở kinh doanh thực phẩm; Mẫu 5c ñối với cơ sở vừa sản
xuất, vừa kinh doanh thực phẩm)

8

BM 07

Báo cáo kết quả khắc phục

9

//

7

Các hồ sơ khác theo văn bản pháp quy hiện hành

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ
- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010, có hiệu lực từ
ngày 01 tháng 7 năm 2011;
- Nghị ñịnh số 15/2018/Nð-CP ngày ngày 02/02/2018 của Chính phủ về quy
ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật An toàn thực phẩm có hiệu lực thi hành
ngày 02/02/2018;
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- Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Công
Thương quy ñịnh về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công
Thương;
- Thông tư 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về Quy ñịnh
mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm;
- Thông tư 117/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ Tài chính sửa ñổi, bổ
sung một số ñiều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công
tác an toàn thực phẩm;
- Quyết ñịnh số 06/2017/Qð-UBND ngày 02/ 02/2017 của Ủy ban nhân dân
thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Ban Quản lý
An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh;
- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy ñịnh của Nghị ñịnh số 61/2018/Nð-CP
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên
thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
- Quyết ñịnh số 4501/Qð-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công
Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ bị bãi bỏ trong lĩnh vực an
toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.
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Mẫu số 01a
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------……………, ngày….tháng….năm 20….
ðƠN ðỀ NGHỊ
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm
Kính gửi: Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh
Cơ sở sản xuất, kinh doanh (tên giao dịch hợp pháp):..........................................
ðịa ñiểm tại: .........................................................................................................
ðiện thoại: …………………………………….Fax: ...........................................
Ngành nghề sản xuất, kinh doanh (tên sản phẩm): ..............................................
Nay nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm
cho:
- Cơ sở sản xuất

□

- Cơ sở kinh doanh

□

- Cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh

□

- Chuỗi cơ sở kinh doanh thực phẩm

□

(tên cơ sở) .............................................................................................
Chúng tôi cam kết bảo ñảm an toàn thực phẩm cho cơ sở trên và chịu hoàn
toàn trách nhiệm về những vi phạm theo quy ñịnh của pháp luật.
Trân trọng cảm ơn./.

Hồ sơ gửi kèm gồm:
ðẠI DIỆN CƠ SỞ
(Ký tên, ñóng dấu)
(1): kèm theo Danh sách nhóm sản phẩm
(2): ðối với Chuỗi kinh doanh thực phẩm kèm theo danh sách cơ sở kinh doanh thuộc
chuỗi
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Mẫu số 02a
(Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018
của Bộ Công thương)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------BẢN THUYẾT MINH
CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ
SẢN XUẤT THỰC PHẨM
I. THÔNG TIN CHUNG
- ðại diện cơ sở: ……………………………………………………………………
- ðịa chỉ văn phòng: ………………………………………………………………..
- ðịa chỉ cơ sở sản xuất: ……………………………………………………………
- ðịa chỉ kho (nếu ñịa chỉ khác): ……………………………………………………...
- ðiện thoại: ………………………………. Fax …………………………………….
- Mặt hàng sản xuất: …………………………………………………………………..
- Công suất thiết kế: …………………………………………………………………..
- Tổng số công nhân viên: …………………………………………………………….
- Tổng số công nhân viên trực tiếp sản xuất: …………………………………………
- Tổng số công nhân viên ñã ñược xác nhận kiến thức/ tập huấn kiến thức về an toàn
thực phẩm: ……………………………………………………………………………
- Tổng số công nhân viên ñã khám sức khỏe ñịnh kỳ theo quy ñịnh: ………………..
II. THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ
1. Cơ sở vật chất
- Diện tích mặt bằng sản xuất ……..m2
- Sơ ñồ bố trí mặt bằng sản xuất: ……………………………………………………..
- Kết cấu nhà xưởng: …………………………………………………………………
- Nguồn nước phục vụ sản xuất ñạt TCCL: ………………………………………….
- Hệ thống vệ sinh nhà xưởng: ………………………………………………………..
2. Trang thiết bị, dụng cụ sản xuất
TT

Tên trang, thiết bị

Số
lượng

I Trang thiết bị, dụng cụ hiện có
1 Trang thiết bị, dụng cụ sản
xuất

Thực trạng hoạt ñộng của
trang thiết bị, dụng cụ
Trung
Tốt
Kém
bình

Ghi chú
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2 Dụng cụ bao gói sản phẩm
3 Trang thiết bị vận chuyển sản
phẩm
4 Thiết bị bảo quản thực phẩm
5 Thiết bị khử trùng, thanh
trùng
6 Thiết bị vệ sinh cơ sở, dụng
cụ
7 Thiết bị giám sát
8 Phương tiện rửa và khử trùng
tay
9 Dụng cụ lưu mẫu và bảo quản
mẫu
10 Phương tiện, thiết bị phòng
chống côn trùng, ñộng vật gây
hại
11 Trang phục vệ sinh khi tiếp
xúc trực tiếp với nguyên liệu,
thực phẩm
II Trang thiết bị, dụng cụ dự kiến bổ sung
1
2
3
III. ðÁNH GIÁ CHUNG
ðiều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của cơ sở ñã ñáp ứng yêu cầu an toàn
thực phẩm ñể sản xuất thực phẩm theo quy ñịnh chưa?
Trường hợp chưa ñáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm theo quy ñịnh, cơ sở cam kết sẽ
bổ sung và hoàn thiện những trang thiết bị (ñã nêu tại mục II của Bảng kê trên); ghi
cụ thể thời gian hoàn thiện.
Cam kết của cơ sở:
1. Cam ñoan các thông tin nêu trong bản thuyết minh là ñúng sự thật và chịu trách
nhiệm hoàn toàn về những thông tin ñã ñăng ký.
2. Cam kết: Chấp hành nghiêm các quy ñịnh về an toàn thực phẩm theo quy ñịnh./.
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 20…
ðẠI DIỆN CƠ SỞ
(Ký tên, ñóng dấu)
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Mẫu số 02b
(Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018
của Bộ Công thương)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------BẢN THUYẾT MINH
CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ
KINH DOANH THỰC PHẨM
I. THÔNG TIN CHUNG
- ðại diện cơ sở: ……………………………………………………………………
- ðịa chỉ văn phòng: ………………………………………………………………
- ðịa chỉ cơ sở kinh doanh: …………………………………………………………….
- ðiện thoại: ………………………………. Fax ……………………………………
- Loại thực phẩm kinh doanh: ………………………………………………………….
- Tổng số công nhân viên:
………………………………………………………………
- Tổng số công nhân viên trực tiếp kinh doanh:
………………………………………….
- Tổng số công nhân viên ñã ñược xác nhận kiến thức/tập huấn kiến thức về an toàn
thực
phẩm:………………………………………………………………………………
- Tổng số công nhân viên ñã khám sức khỏe ñịnh kỳ theo quy ñịnh: ………………
- Tiêu chuẩn cơ sở về bảo ñảm an toàn thực phẩm (ñối với chuỗi kinh doanh thực
phẩm):..........................................................
II. THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ
1. Cơ sở vật chất
- Diện tích mặt bằng kinh doanh ……..m2
- Sơ ñồ bố trí mặt bằng kinh doanh:
…………………………………………………….
- Nguồn nước phục vụ kinh doanh ñạt TCCL:
………………………………………….
- Hệ thống vệ sinh và vệ sinh cá nhân:
……………………………….…………………
2. Trang thiết bị, dụng cụ kinh doanh
Thực trạng hoạt ñộng của
TT
Tên trang, thiết bị
Số lượng
Ghi chú
trang thiết bị
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Tốt

Trung
bình

Kém

I Trang, thiết bị, dụng cụ kinh doanh hiện có
1 Trang thiết bị, dụng cụ
bảo quản sản phẩm
2 Thiết bị, dụng cụ trưng
bày sản phẩm
3 Trang thiết bị, dụng cụ
vận chuyển sản phẩm
4 Dụng cụ rửa và sát trùng
tay
5 Thiết bị vệ sinh cơ sở,
dụng cụ
6 Trang bị bảo hộ
7 Dụng cụ, phương tiện
phòng chống côn trùng,
ñộng vật gây hại
8 Dụng cụ, thiết bị giám sát
II Trang, thiết bị dự kiến bổ sung
1
2
3
III. ðÁNH GIÁ CHUNG
ðiều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của cơ sở ñã ñáp ứng yêu cầu an toàn
thực phẩm ñể kinh doanh thực phẩm theo quy ñịnh chưa?
Trường hợp chưa ñáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm theo quy ñịnh, cơ sở cam kết sẽ
bổ sung và hoàn thiện những trang thiết bị (ñã nêu tại mục II của Bảng kê trên); ghi
cụ thể thời gian hoàn thiện.
Cam kết của cơ sở:
1. Cam ñoan các thông tin nêu trong bản thuyết minh là ñúng sự thật và chịu trách
nhiệm hoàn toàn về những thông tin ñã ñăng ký.
2. Cam kết: Chấp hành nghiêm các quy ñịnh về an toàn thực phẩm theo quy ñịnh./.
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 20…
ðẠI DIỆN CƠ SỞ
(Ký tên, ñóng dấu)
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Mẫu số 04
(Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018
của Bộ Công thương)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm …
BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẮC PHỤC
Kính gửi: Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh
I. Thông tin chung:
1. Tên Cơ sở: ………………………………………………………………………….
2. ðịa chỉ Cơ sở: ……………………………………………………………………...
3. Số ñiện thoại: ………………………….. Fax: ………………… Email: …………
II. Tóm tắt kết quả khắc phục:
TT

Lỗi theo kết luận kiểm tra
ngày...tháng.... năm ....
của…….

Nguyên nhân
sai lỗi

Biện pháp
khắc phục

Kết quả

1
2
3

ðề nghị cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra và làm thủ tục ñể cơ sở chúng tôi ñược
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm./.
ðẠI DIỆN CƠ SỞ
(Ký tên, ñóng dấu)
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QUY TRÌNH 08
Cấp lại Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm ñối với
cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (Trường hợp cơ sở thay ñổi ñịa ñiểm sản
xuất; thay ñổi, bổ sung quy trình sản xuất và khi
Giấy chứng nhận hết hiệu lực)
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 4756/Qð-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2019
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ
STT

Tên hồ sơ

Số
lượng

1

ðơn ñề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở ñủ
ñiều kiện an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01b
Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số
43/2018/TT-BCT.

01

Bản chính

2

Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết
bị, dụng cụ bảo ñảm ñiều kiện vệ sinh an toàn
thực phẩm ñối với cơ sở sản xuất (BM05a), ñối
với cơ sở kinh doanh (BM05b) hoặc cả mẫu
ñối với cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh

01

Bản chính

3

Giấy xác nhận ñủ sức khoẻ/Danh sách tổng
hợp xác nhận ñủ sức khỏe của chủ cơ sở và
người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm
do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp

01

Bản sao có
xác nhận của
cơ sở

4

Giấy xác nhận ñã ñược tập huấn kiến thức về
an toàn thực phẩm/ Giấy xác nhận kiến thức an
toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực
tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

01

Bản sao có
xác nhận của
cơ sở

Ghi chú

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ
Nơi tiếp nhận và trả
kết quả

Thời gian xử
lý

Lệ phí

Bộ phận tiếp nhận và Mười sáu (16) - Phí thẩm ñịnh cơ sở sản xuất, kinh
trả kết quả - Ban Quản ngày làm việc doanh thực phẩm:
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lý An toàn thực phẩm, kể từ ngày + Cơ sở sản xuất thực phẩm:
ñịa chỉ: 18 ñường Cách nhận ñủ hồ sơ 2.500.000 ñồng/01lần/cơ sở.
Mạng Tháng Tám, hợp lệ.4
+ Cơ sở kinh doanh thực phẩm:
phường Bến Thành,
1.000.000 ñồng/01 lần/ cơ sở.
Quận 1.
III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC
Bước
Nội dung
công
công việc
việc
Nộp hồ
sơ

B1

B2

4

Trách nhiệm

Thời
gian

Tổ chức, cá
nhân

Kiểm tra
hồ sơ

Bộ phận tiếp
nhận và trả
kết quả - Ban
Quản lý An
toàn thực
phẩm

Giờ
hành
chính

Tiếp
nhận hồ
sơ

Bộ phận tiếp
nhận và trả
kết quả - Ban
Quản lý An

0,5
ngày
làm
việc

Hồ
sơ/Biểu
mẫu

Diễn giải

Theo mục I

Thành phần hồ sơ theo
mục I

- Trường hợp hồ sơ ñầy
ñủ và hợp lệ: Lập Giấy
tiếp nhận hồ sơ và hẹn
trả kết quả; trao cho
người nộp hồ sơ theo
BM 01, thực hiện tiếp
bước B2.
Theo mục - Trường hợp hồ sơ
I
chưa ñầy ñủ hoặc chưa
BM 01
hợp lệ: Hướng dẫn
người nộp nội dung
BM 02
ñiều chỉnh, bổ sung rõ
BM 03
ràng, chính xác, ñầy ñủ
theo BM 02.
- Trường hợp từ chối
tiếp nhận hồ sơ: Lập
Phiếu từ chối tiếp nhận
giải quyết hồ sơ theo
BM 03.
Theo mục I Chuyển hồ sơ
Phòng Cấp phép
BM 01

cho

Hiện nay, Ban Quản lý An toàn thực phẩm ñang triển khai rút ngắn 20% thời gian thực hiện TTHC ñối với thủ tục Cấp
Giấy chứng nhận ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm ñối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm: rút ngắn từ 20 ngày
làm việc xuống còn 16 ngày làm việc, thời gian ñược rút ngắn tại B7 thẩm ñịnh thực tế tại cơ sở.
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Bước
Nội dung
công
công việc
việc

Trách nhiệm

Thời
gian

Hồ
sơ/Biểu
mẫu

Diễn giải

toàn thực
phẩm

B3

B4

B5

Phân
công
thụ lý hồ
sơ

Thẩm
ñịnh hồ
sơ, ñề
xuất kết
quả giải
quyết
TTHC

Xem xét,
duyệt hồ
sơ

Lãnh ñạo
phòng Cấp
phép

0,5
ngày
làm
việc

Phòng Cấp phép tiếp
Theo mục I nhận hồ sơ từ Bộ phận
tiếp nhận và trả kết
BM 01
quả; phân công chuyên
viên thụ lý hồ sơ

Chuyên viên
thụ lý hồ sơ phòng Cấp
phép

- Chuyên viên thụ lý hồ
sơ tiến hành xem xét,
kiểm tra, thẩm ñịnh hồ
sơ
Theo mục I - Trường hợp hồ sơ cần
ñiều chỉnh, bổ sung:
BM 01
Dự thảo tham mưu văn bản yêu
01 ngày
lịch thẩm cầu ñiều chỉnh bổ sung
làm
ñịnh/ văn - Trường hợp hồ sơ
việc
bản yêu
không có yêu cầu ñiều
chỉnh, bổ sung: tham
cầu bổ
mưu Tờ trình dự thảo
sung
lịch thẩm ñịnh, và trình
Lãnh ñạo phòng dự
thảo lịch thẩm ñịnh,
danh sách, hồ sơ.

Lãnh ñạo
phòng Cấp
phép

Lãnh ñạo Phòng xem
xét hồ sơ:
Theo mục I - Hồ sơ ñạt: duyệt dự
thảo lịch thẩm ñịnh và
BM 01
trình xin ý kiến Lãnh
Dự
thảo
02 ngày
ñạo Ban.
lịch
thẩm
làm
- Hồ sơ cần ñiều chỉnh,
ñịnh/văn
việc
bổ sung: ký duyệt văn
bản yêu
bản yêu cầu ñiều chỉnh
cầu bổ
bổ sung (Văn bản này
sung
sẽ chuyển thẳng ñến bộ
phận văn thư của Ban
Quản lý).

Ký duyệt Lãnh ñạo Ban 01 ngày Theo mục I Lãnh ñạo Ban Quản lý
Quản lý An
làm
An toàn thực phẩm
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Bước
Nội dung
công
công việc
việc
B6

B7

B8

Thẩm
ñịnh thực
tế tại cơ
sở

Xử lý hồ
sơ sau
thẩm
ñịnh

Trách nhiệm
toàn thực
phẩm

- Chuyên
viên thẩm
ñịnh - phòng
Cấp phép
- ðại diện:
Các phòng
chuyên môn,
ðội quản lý
an toàn thực
phẩm liên
quận/huyện,
Phòng Y
tế/phòng
Kinh tế
quận/huyện

Chuyên viên
thụ lý hồ sơ

Thời
gian
việc

Hồ
sơ/Biểu
mẫu
BM 01
Tờ trình
kèm dự
thảo lịch
thẩm ñịnh
cơ sở
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Diễn giải
xem xét và ký duyệt tờ
trình trình lịch thẩm
ñịnh ñiều kiện thực tế
tại cơ sở.

Theo mục I
BM 01
Biên bản
05 ngày thẩm ñịnh
theo loại
làm
hình (kèm
việc
theo Thông
tư
43/2018/T
T-BCT)

- Thông báo lịch thẩm
ñịnh ñến cơ sở.
- ðánh giá ñiều kiện
thực tế của cơ sở, ghi
ñầy ñủ, rõ ràng vào
biên bản thẩm ñịnh
- Sau khi thẩm ñịnh,
chuyển hồ sơ cho
chuyên viên thụ lý ở
B4.

01 ngày Theo mục I
làm
BM 01
việc
Tờ trình
kết thúc hồ
sơ
BM 06
(theo loại
hình)/ văn
bản giám
sát

- Xem xét hồ sơ:
+ ðối với hồ sơ thẩm
ñịnh ñạt: in giấy chứng
nhận.
+ ðối với hồ sơ thẩm
ñịnh không ñạt: tham
mưu công văn gửi
quận/huyện giám sát cơ
sở
- ðối với hồ sơ thẩm
ñịnh chờ hoàn thiện 60
ngày: lưu hồ sơ chờ cơ
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Bước
Nội dung
công
công việc
việc

Trách nhiệm

Thời
gian

Hồ
sơ/Biểu
mẫu

Diễn giải
(tại B7).

Chuyên viên
thẩm ñịnh

Lãnh ñạo
phòng Cấp
phép

BM 07
Theo mục I
BM 01
Tờ trình
02 ngày kết thúc hồ
sơ
làm
BM 06
việc
(theo loại
hình)/ văn
bản giám
sát

Xem xét và chuyển hồ
sơ kèm báo cáo khắc
phục (BM 07) ñến B4

Xem xét hồ sơ và ký tắt
Giấy chứng nhận hoặc
công văn giám sát trình
Lãnh ñạo Ban Quản lý.

B9

Xem xét,
ký nháy

B10

Theo mục I
BM 01
Lãnh ñạo Ban
02 ngày
Xem xét và ký duyệt
BM 06
Quản lý An
làm
Ký duyệt
(theo loại Giấy chứng nhận hoặc
toàn thực
việc
hình)/ văn công văn giám sát.
phẩm
bản giám
sát

B11

Ban hành
văn bản

Văn thư Ban Quản lý
An toàn thực
phẩm

- Kiểm tra, cho số,
ñóng dấu và chuyển hồ
Theo mục I sơ/Giấy chứng nhận
cho Bộ phận tiếp nhận
BM 01
hồ sơ và trả kết quả
01 ngày
BM 06
(bao gồm hồ sơ yêu cầu
làm
(theo loại ñiều chỉnh, bổ sung tại
việc
hình)/văn B4).
bản giám - Riêng hồ sơ không
sát
ñạt: gửi Công văn giám
sát cho quận/huyện qua
ñường bưu ñiện.

B12

Trả kết
quả, lưu
hồ sơ,

Bộ phận tiếp
nhận và trả
kết quả - Ban

Theo
Giấy
hẹn

Kết quả
giải quyết
TTHC

- Trả kết quả cho cơ sở
Thống kê, theo dõi
- Riêng ñối với hồ sơ
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Bước
Nội dung
công
công việc
việc
thống kê
và theo
dõi

Trách nhiệm

Thời
gian

Hồ
sơ/Biểu
mẫu

Quản lý An
toàn thực
phẩm
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Diễn giải
yêu cầu ñiều chỉnh, bổ
sung tại B4, thông báo
cơ sở nhận văn bản, lưu
hồ sơ và chờ cơ sở bổ
sung.

IV. BIỂU MẪU
Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc:
TT

Mã hiệu

Tên Biểu mẫu

1.

BM 01

Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

2.

BM 02

Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

3.

BM 03

Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ sơ

4.

BM 04

ðơn ñề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện
an toàn thực phẩm

5.

BM 05a

Bản thuyết minh về cơ sở vật chất (ñối với cơ sở sản
xuất)

6.

BM 05b

Bản thuyết minh về cơ sở vật chất (ñối với cơ sở kinh
doanh)

7.

BM 06

Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm
theo mẫu ban hành kèm Thông tư 43/2018/TT-BCT(Mẫu
05a ñối với cơ sở sản xuất thực phẩm; Mẫu 5b ñối với cơ
sở kinh doanh thực phẩm; Mẫu 5c ñối với cơ sở vừa sản
xuất, vừa kinh doanh thực phẩm)

8.

BM 07

Báo cáo kết quả khắc phục

V. HỒ SƠ CẦN LƯU
TT
1
2
3

Mã hiệu
//
BM 01
BM 02
BM 03

4

BM 04

5

BM 05a

Tên Biểu mẫu
Thành phần hồ sơ theo Mục 1
Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả
Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ
Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ sơ
ðơn ñề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện
an toàn thực phẩm
Bản thuyết minh về cơ sở vật chất (ñối với cơ sở sản
xuất)
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Bản thuyết minh về cơ sở vật chất (ñối với cơ sở kinh
doanh)
Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm
theo mẫu ban hành kèm Thông tư 43/2018/TT-BCT(Mẫu
7
BM 06
05a ñối với cơ sở sản xuất thực phẩm; Mẫu 5b ñối với cơ
sở kinh doanh thực phẩm; Mẫu 5c ñối với cơ sở vừa sản
xuất, vừa kinh doanh thực phẩm)
8
BM 07
Báo cáo kết quả khắc phục
9
//
Các hồ sơ khác theo văn bản pháp quy hiện hành
VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ
6

BM 05b

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010, có hiệu lực từ
ngày 01 tháng 7 năm 2011;
- Nghị ñịnh số 15/2018/Nð-CP ngày ngày 02/02/2018 của Chính phủ về quy
ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật An toàn thực phẩm có hiệu lực thi hành
ngày 02/02/2018;
- Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Công
Thương quy ñịnh về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công
Thương;
- Thông tư 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về Quy ñịnh
mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm;
- Thông tư 117/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ Tài chính sửa ñổi, bổ
sung một số ñiều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công
tác an toàn thực phẩm;
- Quyết ñịnh số 06/2017/Qð-UBND ngày 02/ 02/2017 của Ủy ban nhân dân
thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Ban Quản lý
An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh;
- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy ñịnh của Nghị ñịnh số 61/2018/Nð-CP
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên
thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
- Quyết ñịnh số 4501/Qð-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công
Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ bị bãi bỏ trong lĩnh vực an
toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 01-01-2020

79

Mẫu số 01b
(Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018
của Bộ Công thương)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------………………, ngày …tháng … năm 20 …
ðƠN ðỀ NGHỊ
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm
Kính gửi: (tên cơ quan có thẩm quyền cấp) ……………..
Tên cơ sở ……………………………………ñề nghị Quý cơ quan cấp lại Giấy chứng
nhận cơ sở ñủ ñiền kiện an toàn thực phẩm, cụ thể như sau:
Giấy chứng nhận cũ ñã ñược cấp số ……………… ngày cấp ………………………
Lý do xin cấp lại Giấy chứng nhận (ghi cụ thể trường hợp xin cấp lại theo quy ñịnh
tại các Khoản 2, 3, 4 ðiều 5 của Thông tư này):
…………………………………………………………………………………………
…
ðề nghị Quý cơ quan xem xét chấp thuận./.

ðẠI DIỆN CƠ SỞ
(Ký tên, ñóng dấu)
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Mẫu số 02a
(Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018
của Bộ Công thương)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------BẢN THUYẾT MINH
CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ
SẢN XUẤT THỰC PHẨM
I. THÔNG TIN CHUNG
- ðại diện cơ sở: ………………………………………………………………………
- ðịa chỉ văn phòng: …………………………………………………………………..
- ðịa chỉ cơ sở sản xuất: ………………………………………………………………
- ðịa chỉ kho (nếu ñịa chỉ khác): ……………………………………………………...
- ðiện thoại: ………………………………. Fax …………………………………….
- Mặt hàng sản xuất: …………………………………………………………………..
- Công suất thiết kế: …………………………………………………………………..
- Tổng số công nhân viên: …………………………………………………………….
- Tổng số công nhân viên trực tiếp sản xuất: …………………………………………
- Tổng số công nhân viên ñã ñược xác nhận kiến thức/ tập huấn kiến thức về an toàn
thực phẩm: ……………………………………………………………………………
- Tổng số công nhân viên ñã khám sức khỏe ñịnh kỳ theo quy ñịnh: ………………..
II. THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ
1. Cơ sở vật chất
- Diện tích mặt bằng sản xuất ……..m2
- Sơ ñồ bố trí mặt bằng sản xuất: ……………………………………………………..
- Kết cấu nhà xưởng: …………………………………………………………………
- Nguồn nước phục vụ sản xuất ñạt TCCL: ………………………………………….
- Hệ thống vệ sinh nhà xưởng: ………………………………………………………..
2. Trang thiết bị, dụng cụ sản xuất
TT

Tên trang, thiết bị

Số
lượng

I Trang thiết bị, dụng cụ hiện có
1 Trang thiết bị, dụng cụ sản

Thực trạng hoạt ñộng của
trang thiết bị, dụng cụ
Trung
Tốt
Kém
bình

Ghi chú

CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 01-01-2020

2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
II
1
2
3
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xuất
Dụng cụ bao gói sản phẩm
Trang thiết bị vận chuyển
sản phẩm
Thiết bị bảo quản thực
phẩm
Thiết bị khử trùng, thanh
trùng
Thiết bị vệ sinh cơ sở,
dụng cụ
Thiết bị giám sát
Phương tiện rửa và khử
trùng tay
Dụng cụ lưu mẫu và bảo
quản mẫu
Phương tiện, thiết bị
phòng chống côn trùng,
ñộng vật gây hại
Trang phục vệ sinh khi
tiếp xúc trực tiếp với
nguyên liệu, thực phẩm
Trang thiết bị, dụng cụ dự kiến bổ sung

III. ðÁNH GIÁ CHUNG
ðiều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của cơ sở ñã ñáp ứng yêu cầu an toàn
thực phẩm ñể sản xuất thực phẩm theo quy ñịnh chưa?
Trường hợp chưa ñáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm theo quy ñịnh, cơ sở cam kết sẽ
bổ sung và hoàn thiện những trang thiết bị (ñã nêu tại mục II của Bảng kê trên); ghi
cụ thể thời gian hoàn thiện.
Cam kết của cơ sở:
1. Cam ñoan các thông tin nêu trong bản thuyết minh là ñúng sự thật và chịu trách
nhiệm hoàn toàn về những thông tin ñã ñăng ký.
2. Cam kết: Chấp hành nghiêm các quy ñịnh về an toàn thực phẩm theo quy ñịnh./.
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 20…
ðẠI DIỆN CƠ SỞ
(Ký tên, ñóng dấu)
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Mẫu số 02b
(Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018
của Bộ Công thương)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------BẢN THUYẾT MINH
CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ
KINH DOANH THỰC PHẨM
I. THÔNG TIN CHUNG
- ðại diện cơ sở: ………………………………………………………………………
- ðịa chỉ văn phòng: …………………………………………………………………
- ðịa chỉ cơ sở kinh doanh: …………………………………………………………….
- ðiện thoại: ………………………………. Fax …………………………………
- Loại thực phẩm kinh doanh: ………………………………………………………….
- Tổng số công nhân viên: ……………………………………………………………
- Tổng số công nhân viên trực tiếp kinh doanh: ……………………………………….
- Tổng số công nhân viên ñã ñược xác nhận kiến thức/tập huấn kiến thức về an toàn
thực phẩm:……………………………………………………………………………
- Tổng số công nhân viên ñã khám sức khỏe ñịnh kỳ theo quy ñịnh: ………………
- Tiêu chuẩn cơ sở về bảo ñảm an toàn thực phẩm (ñối với chuỗi kinh doanh thực
phẩm):..........................................................
II. THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ
1. Cơ sở vật chất
- Diện tích mặt bằng kinh doanh ……..m2
- Sơ ñồ bố trí mặt bằng kinh doanh: ………………………………………………….
- Nguồn nước phục vụ kinh doanh ñạt TCCL: ……………………………………….
- Hệ thống vệ sinh và vệ sinh cá nhân: …………………………….…………………
2. Trang thiết bị, dụng cụ kinh doanh
Thực trạng hoạt ñộng của
trang thiết bị
TT
Tên trang, thiết bị
Số lượng
Ghi chú
Tốt
Trung
Kém
bình
I Trang, thiết bị, dụng cụ kinh doanh hiện có
1 Trang thiết bị, dụng cụ
bảo quản sản phẩm
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2 Thiết bị, dụng cụ trưng
bày sản phẩm
3 Trang thiết bị, dụng cụ
vận chuyển sản phẩm
4 Dụng cụ rửa và sát trùng
tay
5 Thiết bị vệ sinh cơ sở,
dụng cụ
6 Trang bị bảo hộ
7 Dụng cụ, phương tiện
phòng chống côn trùng,
ñộng vật gây hại
8 Dụng cụ, thiết bị giám sát
II Trang, thiết bị dự kiến bổ sung
1
2
3
III. ðÁNH GIÁ CHUNG
ðiều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của cơ sở ñã ñáp ứng yêu cầu an toàn
thực phẩm ñể kinh doanh thực phẩm theo quy ñịnh chưa?
Trường hợp chưa ñáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm theo quy ñịnh, cơ sở cam kết sẽ
bổ sung và hoàn thiện những trang thiết bị (ñã nêu tại mục II của Bảng kê trên); ghi
cụ thể thời gian hoàn thiện.
Cam kết của cơ sở:
1. Cam ñoan các thông tin nêu trong bản thuyết minh là ñúng sự thật và chịu trách
nhiệm hoàn toàn về những thông tin ñã ñăng ký.
2. Cam kết: Chấp hành nghiêm các quy ñịnh về an toàn thực phẩm theo quy ñịnh./.
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 20…
ðẠI DIỆN CƠ SỞ
(Ký tên, ñóng dấu)
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Mẫu số 04
(Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018
của Bộ Công thương)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm …
BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẮC PHỤC
Kính gửi: Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh
I. Thông tin chung:
1. Tên Cơ sở: ………………………………………………………………………….
2. ðịa chỉ Cơ sở: ……………………………………………………………………...
3. Số ñiện thoại: ………………………….. Fax: ………………… Email: …………
II. Tóm tắt kết quả khắc phục:
TT

Lỗi theo kết luận kiểm tra
ngày...tháng.... năm ....
của…….

Nguyên nhân
sai lỗi

Biện pháp
khắc phục

Kết quả

1
2
3

ðề nghị cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra và làm thủ tục ñể cơ sở chúng tôi ñược
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm./.
ðẠI DIỆN CƠ SỞ
(Ký tên, ñóng dấu)
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QUY TRÌNH 09
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm
ñối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (Trường hợp cấp lại do Giấy
chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng; cơ sở thay ñổi tên cơ sở nhưng không thay ñổi
chủ cơ sở, ñịa chỉ, ñịa ñiểm và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh;
thay ñổi chủ cơ sở nhưng không thay ñổi tên cơ sở, ñịa chỉ, ñịa ñiểm và toàn bộ
quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh)
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 4756/Qð-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2019
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)
I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ
STT

Tên hồ sơ

Số
lượng

Ghi chú

1. Trường hợp cấp lại do Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng
1

ðơn ñề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở ñủ
ñiều kiện an toàn thực phẩm (theo Mẫu số 01b
tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư
43/2018/TT-BCT)

01

Bản chính

2. Trường hợp cơ sở thay ñổi tên cơ sở nhưng không thay ñổi chủ cơ sở, ñịa
chỉ, ñịa ñiểm và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh
1

ðơn ñề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở ñủ
ñiều kiện an toàn thực phẩm (theo Mẫu số 01b
tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư
43/2018/TT-BCT)

2

Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện an toàn thực
phẩm ñã ñược cấp

01

Bản chính

01

Bản sao có
xác nhận của
cơ sở

3. Trường hợp thay ñổi chủ cơ sở nhưng không thay ñổi tên cơ sở, ñịa chỉ, ñịa
ñiểm và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh
1

ðơn ñề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở ñủ
ñiều kiện an toàn thực phẩm (theo Mẫu số 01b
tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư
43/2018/TT-BCT)

2

Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện an toàn thực
phẩm ñã ñược cấp

01

Bản chính

01

Bản sao có
xác nhận của
cơ sở
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3

Giấy xác nhận ñủ sức khỏe của chủ cơ sở do cơ
sở y tế cấp huyện trở lên cấp

4

Giấy xác nhận ñã ñược tập huấn kiến thức về an
toàn thực phẩm/Giấy xác nhận kiến thức an toàn
thực phẩm của chủ cơ sở

01

Bản sao có
xác nhận của
cơ sở

01

Bản sao có
xác nhận của
cơ sở

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ
Nơi tiếp nhận và trả kết quả

Thời gian xử lý

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý An toàn thực phẩm, Ba (03) ngày làm việc kể
ñịa chỉ: 18 ñường Cách Mạng từ ngày nhận ñủ hồ sơ
Tháng Tám, phường Bến Thành, hợp lệ.
Quận 1.

Lệ phí
Không

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC
Bước
công
việc

B1

Nội dung
công việc

Trách
nhiệm

Nộp hồ
sơ

Tổ chức, cá
nhân

Bộ phận
tiếp nhận và
Kiểm tra trả kết quả Ban Quản
hồ sơ
lý An toàn
thực phẩm

Thời
gian

Giờ
hành
chính

Hồ
sơ/Biểu
mẫu

Diễn giải

Theo mục
I

Thành phần hồ sơ theo
mục I

BM 01
BM 02
BM 03

- Trường hợp hồ sơ ñầy
ñủ và hợp lệ: Lập Giấy
tiếp nhận hồ sơ và hẹn
trả kết quả; trao cho
người nộp hồ sơ theo
BM 01, thực hiện tiếp
bước B2.
- Trường hợp hồ sơ
chưa ñầy ñủ hoặc chưa
hợp lệ: Hướng dẫn
người nộp nội dung ñiều
chỉnh, bổ sung rõ ràng,
chính xác, ñầy ñủ theo
BM 02.
- Trường hợp từ chối
tiếp nhận hồ sơ: Lập
Phiếu từ chối tiếp nhận
giải quyết hồ sơ theo
BM 03.
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Nội dung
công việc

Trách
nhiệm

Thời
gian

Hồ
sơ/Biểu
mẫu

B2

Tiếp
nhận hồ
sơ

Bộ phận
tiếp nhận và
trả kết quả Ban Quản
lý An toàn
thực phẩm

0,5
ngày
làm
việc

Theo mục
I
BM 01

Chuyển hồ sơ
Phòng Cấp phép

B3

Phân
công
thụ lý hồ
sơ

Lãnh ñạo
phòng Cấp
phép

0,5
ngày
làm
việc

Theo mục
I
BM 01

Phòng Cấp phép tiếp
nhận hồ sơ từ Bộ phận
tiếp nhận và trả kết quả;
phân công chuyên viên
thụ lý hồ sơ

0,5
ngày
làm
việc

Theo mục
I
BM 01
Tờ trình
kết thúc hồ
sơ và
Dự thảo
BM 06
(theo loại
hình)/Văn
bản yêu
cầu bổ
sung/Văn
bản từ chối
cấp lại

- Chuyên viên thụ lý hồ
sơ tiến hành xem xét,
kiểm tra, thẩm ñịnh hồ
sơ.
- Trường hợp hồ sơ cần
ñiều chỉnh, bổ sung:
tham mưu văn bản yêu
cầu ñiều chỉnh bổ sung
- Trường hợp hồ sơ
không có yêu cầu ñiều
chỉnh, bổ sung: in giấy
chứng nhận, Tờ trình kết
thúc hồ sơ
- Trường hợp từ chối
cấp lại: dự thảo văn bản
thông báo.

0,5
ngày
làm
việc

Theo mục
I
BM 01
Tờ trình
kết thúc hồ
sơ và
Dự thảo
BM 06
(theo loại
hình)/Văn

- Xem xét hồ sơ và ký
tắt Giấy chứng nhận
hoặc công văn từ chối
cấp lại trình Lãnh ñạo
Ban Quản lý.
- ðối với hồ sơ cần ñiều
chỉnh, bổ sung: ký duyệt
văn bản yêu cầu ñiều
chỉnh bổ sung (Văn bản
này sẽ chuyển thẳng ñến
bộ phận văn thư của Ban

B4

B5

Thẩm
ñịnh hồ
sơ, ñề
xuất kết
quả giải
quyết
TTHC

Xem xét,
ký nháy

Chuyên
viên thụ lý
hồ sơ phòng Cấp
phép

Lãnh ñạo
phòng Cấp
phép

Diễn giải

cho
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Bước
công
việc

B6

B7

B8

Nội dung
công việc

Ký duyệt

Ban hành
văn bản

Trả kết
quả, lưu
hồ sơ,
thống kê
và theo
dõi

Trách
nhiệm

Lãnh ñạo
Ban Quản
lý An toàn
thực phẩm

Văn thư Ban Quản
lý An toàn
thực phẩm

Bộ phận
tiếp nhận và
trả kết quả Ban Quản
lý An toàn
thực phẩm

Thời
gian

Hồ
sơ/Biểu
Diễn giải
mẫu
bản yêu Quản lý).
cầu bổ
sung/Văn
bản từ chối
cấp lại

0,5
ngày
làm
việc

Theo mục
I
BM 01
Dự thảo Xem xét và ký duyệt
Giấy chứng nhận hoặc
BM 06
(theo loại công văn từ chối cấp lại.
hình)/Văn
bản từ chối
cấp lại

0,5
ngày
làm
việc

Theo mục
I
BM 01
BM 06
(theo loại
hình)/Văn
bản từ chối
cấp
lại/Văn
bản yêu
cầu ñiều
chỉnh, bổ
sung

Kiểm tra, cho số, ñóng
dấu và chuyển hồ
sơ/Giấy chứng nhận cho
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả (bao gồm
hồ sơ yêu cầu ñiều
chỉnh, bổ sung tại B4).

Kết quả
giải quyết
TTHC

- Trả kết quả cho cơ sở
- Thống kê, theo dõi
- Riêng ñối với hồ sơ
yêu cầu ñiều chỉnh, bổ
sung tại B4, thông báo
cơ sở nhận văn bản, lưu
hồ sơ và chờ cơ sở bổ
sung.

Theo
Giấy
hẹn
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IV. BIỂU MẪU
Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc:
TT

Mã hiệu

1.

BM 01

Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

2.

BM 02

Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

3.

BM 03

Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ sơ

BM 04

ðơn ñề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện
an toàn thực phẩm

BM 05a

Bản thuyết minh về cơ sở vật chất (ñối với cơ sở sản xuất)

BM 05b

Bản thuyết minh về cơ sở vật chất (ñối với cơ sở kinh
doanh)

BM 06

Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm
theo mẫu ban hành kèm Thông tư 43/2018/TT-BCT(Mẫu
05a ñối với cơ sở sản xuất thực phẩm; Mẫu 5b ñối với cơ
sở kinh doanh thực phẩm; Mẫu 5c ñối với cơ sở vừa sản
xuất, vừa kinh doanh thực phẩm)

BM 07

Báo cáo kết quả khắc phục

4.
5.
6.
7.

8.

Tên Biểu mẫu

V. HỒ SƠ CẦN LƯU
TT

Mã hiệu
//

Tên Biểu mẫu
Thành phần hồ sơ theo Mục 1

1

BM 01

Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

2

BM 02

Mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ

3

BM 03

Mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ sơ

4

BM 04

ðơn ñề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện
an toàn thực phẩm

5

BM 05a

Bản thuyết minh về cơ sở vật chất (ñối với cơ sở sản
xuất)

6

BM 05b

Bản thuyết minh về cơ sở vật chất (ñối với cơ sở kinh
doanh)

BM 06

Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm
theo mẫu ban hành kèm Thông tư 43/2018/TTBCT(Mẫu 05a ñối với cơ sở sản xuất thực phẩm; Mẫu
5b ñối với cơ sở kinh doanh thực phẩm; Mẫu 5c ñối với
cơ sở vừa sản xuất, vừa kinh doanh thực phẩm)

7
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8

BM 07

9

//

Báo cáo kết quả khắc phục
Các hồ sơ khác theo văn bản pháp quy hiện hành

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ
- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010, có hiệu lực từ
ngày 01 tháng 7 năm 2011;
- Nghị ñịnh số 15/2018/Nð-CP ngày ngày 02/02/2018 của Chính phủ về quy
ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật An toàn thực phẩm có hiệu lực thi hành
ngày 02/02/2018;
- Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Công
Thương quy ñịnh về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công
Thương;
- Thông tư 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về Quy ñịnh
mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm;
- Thông tư 117/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ Tài chính sửa ñổi, bổ
sung một số ñiều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công
tác an toàn thực phẩm;
- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy ñịnh của Nghị ñịnh số 61/2018/Nð-CP
ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên
thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
- Quyết ñịnh số 06/2017/Qð-UBND ngày 02/ 02/2017 của Ủy ban nhân dân
thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Ban Quản lý
An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh;
- Quyết ñịnh 4501/Qð-BCT ngày 05/12/2018 của Bộ Công Thương về việc
công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.
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Mẫu số 01b
(Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018
của Bộ Công thương)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------………………, ngày …tháng … năm 20 …
ðƠN ðỀ NGHỊ
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm
Kính gửi: (tên cơ quan có thẩm quyền cấp) ……………..
Tên cơ sở ……………………………………ñề nghị Quý cơ quan cấp lại Giấy chứng
nhận cơ sở ñủ ñiền kiện an toàn thực phẩm, cụ thể như sau:
Giấy chứng nhận cũ ñã ñược cấp số ……………… ngày cấp ………………………
Lý do xin cấp lại Giấy chứng nhận (ghi cụ thể trường hợp xin cấp lại theo quy ñịnh
tại các Khoản 2, 3, 4 ðiều 5 của Thông tư này):
…………………………………………………………………………………………
ðề nghị Quý cơ quan xem xét chấp thuận./.

ðẠI DIỆN CƠ SỞ
(Ký tên, ñóng dấu)

92

CÔNG BÁO/Số 01+02/Ngày 01-01-2020

Mẫu số 02a
(Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018
của Bộ Công thương)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------BẢN THUYẾT MINH
CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ
SẢN XUẤT THỰC PHẨM
I. THÔNG TIN CHUNG
- ðại diện cơ sở: ………………………………………………………………………
- ðịa chỉ văn phòng: …………………………………………………………………..
- ðịa chỉ cơ sở sản xuất: ………………………………………………………………
- ðịa chỉ kho (nếu ñịa chỉ khác): ……………………………………………………...
- ðiện thoại: ………………………………. Fax …………………………………….
- Mặt hàng sản xuất: …………………………………………………………………..
- Công suất thiết kế: …………………………………………………………………..
- Tổng số công nhân viên: …………………………………………………………….
- Tổng số công nhân viên trực tiếp sản xuất:
……………………………………………
- Tổng số công nhân viên ñã ñược xác nhận kiến thức/ tập huấn kiến thức về an toàn
thực phẩm: ……………………………………………………………………………
- Tổng số công nhân viên ñã khám sức khỏe ñịnh kỳ theo quy ñịnh: ………………..
II. THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ
1. Cơ sở vật chất
- Diện tích mặt bằng sản xuất ……..m2
- Sơ ñồ bố trí mặt bằng sản xuất: ……………………………………………………..
- Kết cấu nhà xưởng: …………………………………………………………………
- Nguồn nước phục vụ sản xuất ñạt TCCL: ………………………………………….
- Hệ thống vệ sinh nhà xưởng: ………………………………………………………..
2. Trang thiết bị, dụng cụ sản xuất
TT

Tên trang, thiết bị

Số
lượng

I Trang thiết bị, dụng cụ hiện có
1 Trang thiết bị, dụng cụ sản

Thực trạng hoạt ñộng của
trang thiết bị, dụng cụ
Trung
Tốt
Kém
bình

Ghi chú
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xuất
Dụng cụ bao gói sản phẩm
Trang thiết bị vận chuyển
sản phẩm
Thiết bị bảo quản thực
phẩm
Thiết bị khử trùng, thanh
trùng
Thiết bị vệ sinh cơ sở,
dụng cụ
Thiết bị giám sát
Phương tiện rửa và khử
trùng tay
Dụng cụ lưu mẫu và bảo
quản mẫu
Phương tiện, thiết bị
phòng chống côn trùng,
ñộng vật gây hại
Trang phục vệ sinh khi
tiếp xúc trực tiếp với
nguyên liệu, thực phẩm
Trang thiết bị, dụng cụ dự kiến bổ sung

III. ðÁNH GIÁ CHUNG
ðiều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của cơ sở ñã ñáp ứng yêu cầu an toàn
thực phẩm ñể sản xuất thực phẩm theo quy ñịnh chưa?
Trường hợp chưa ñáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm theo quy ñịnh, cơ sở cam kết sẽ
bổ sung và hoàn thiện những trang thiết bị (ñã nêu tại mục II của Bảng kê trên); ghi
cụ thể thời gian hoàn thiện.
Cam kết của cơ sở:
1. Cam ñoan các thông tin nêu trong bản thuyết minh là ñúng sự thật và chịu trách
nhiệm hoàn toàn về những thông tin ñã ñăng ký.
2. Cam kết: Chấp hành nghiêm các quy ñịnh về an toàn thực phẩm theo quy ñịnh./.
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 20…
ðẠI DIỆN CƠ SỞ
(Ký tên, ñóng dấu)
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Mẫu số 02b
(Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018
của Bộ Công thương)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------BẢN THUYẾT MINH
CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ
KINH DOANH THỰC PHẨM
I. THÔNG TIN CHUNG
- ðại diện cơ sở: ………………………………………………………………………
- ðịa chỉ văn phòng: …………………………………………………………………
- ðịa chỉ cơ sở kinh doanh: …………………………………………………………….
- ðiện thoại: ………………………………. Fax ……………………………………
- Loại thực phẩm kinh doanh: ………………………………………………………….
- Tổng số công nhân viên: ……………………………………………………………
- Tổng số công nhân viên trực tiếp kinh doanh: ……………………………………….
- Tổng số công nhân viên ñã ñược xác nhận kiến thức/tập huấn kiến thức về an toàn
thực phẩm:……………………………………………………………………………
- Tổng số công nhân viên ñã khám sức khỏe ñịnh kỳ theo quy ñịnh: ………………
- Tiêu chuẩn cơ sở về bảo ñảm an toàn thực phẩm (ñối với chuỗi kinh doanh thực
phẩm):..........................................................
II. THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ
1. Cơ sở vật chất
- Diện tích mặt bằng kinh doanh ……..m2
- Sơ ñồ bố trí mặt bằng kinh doanh: ………………………………………………….
- Nguồn nước phục vụ kinh doanh ñạt TCCL: ……………………………………….
- Hệ thống vệ sinh và vệ sinh cá nhân: …………………………….…………………
2. Trang thiết bị, dụng cụ kinh doanh
Thực trạng hoạt ñộng của
trang thiết bị
TT
Tên trang, thiết bị
Số lượng
Ghi chú
Tốt
Trung
Kém
bình
I Trang, thiết bị, dụng cụ kinh doanh hiện có
1 Trang thiết bị, dụng cụ
bảo quản sản phẩm
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2 Thiết bị, dụng cụ trưng
bày sản phẩm
3 Trang thiết bị, dụng cụ
vận chuyển sản phẩm
4 Dụng cụ rửa và sát trùng
tay
5 Thiết bị vệ sinh cơ sở,
dụng cụ
6 Trang bị bảo hộ
7 Dụng cụ, phương tiện
phòng chống côn trùng,
ñộng vật gây hại
8 Dụng cụ, thiết bị giám sát
II Trang, thiết bị dự kiến bổ sung
1
2
3
III. ðÁNH GIÁ CHUNG
ðiều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của cơ sở ñã ñáp ứng yêu cầu an toàn
thực phẩm ñể kinh doanh thực phẩm theo quy ñịnh chưa?
Trường hợp chưa ñáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm theo quy ñịnh, cơ sở cam kết sẽ
bổ sung và hoàn thiện những trang thiết bị (ñã nêu tại mục II của Bảng kê trên); ghi
cụ thể thời gian hoàn thiện.
Cam kết của cơ sở:
1. Cam ñoan các thông tin nêu trong bản thuyết minh là ñúng sự thật và chịu trách
nhiệm hoàn toàn về những thông tin ñã ñăng ký.
2. Cam kết: Chấp hành nghiêm các quy ñịnh về an toàn thực phẩm theo quy ñịnh./.
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 20…
ðẠI DIỆN CƠ SỞ
(Ký tên, ñóng dấu)

VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ðịa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn, quận 1
ðiện thoại: 38.233.686
Fax: (84.8) 38.233.694
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Website: www.congbao.hochiminhcity.gov.vn
In tại Xí nghiệp Bản ñồ ðà Lạt - Bộ Quốc phòng

