
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SCT-QLCN Lạng Sơn, ngày      tháng 8 năm 2020 

V/v hướng dẫn các thủ tục về 

Quy định phân công, phân quản 

lý ATTP ngành Công Thương 

và bàn giao tiếp nhận Bản tự 

công bố sản phẩm 

 

 Kính gửi:  

- Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn; 

- Ủy ban nhân dân các huyện; 

- Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định phân công, phân quản lý nhà nước về an toàn 

thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2020) 

và Công văn số 2324/BCT-KHCN ngày 31/3/2020 của Bộ Công Thương về việc 

triển khai thực hiện quy định lĩnh vực kinh doanh thực phẩm tại Nghị định số 

17/2020/NĐ-CP. Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an toàn thực 

phẩm ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương triển các nội dung 

sau: 

I. BÀN GIAO HỒ SƠ TIẾP NHẬN BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

Căn cứ Công văn số 395/BCĐ-ATTP ngày 26/3/2018 của Ban chỉ đạo liên 

ngành vệ sinh an toàn thực phẩm về việc triển khai thực hiện Nghị định số 

15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2020 của Chính phủ, thời điểm hiện tại Chi cục vệ 

sinh An toàn vệ sinh thực phẩm – Sở Y tế là đầu mối chủ trì tổ chức tiếp nhận và 

quản lý hồ sơ, cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.  

Để đảm bảo tiếp quản công tác tổ chức tiếp nhận mới, quản lý và duy trì 

chất lượng ATTP các cơ sở sản xuất, kinh doanh lĩnh vực công thương đã thực 

hiện đăng ký bản công bố sản phẩm được thuận lợi ngay sau khi Quyết định số 

35/2020/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 có hiệu lực, đề nghị Sở Y tế hỗ trợ hướng 

dẫn Sở Công Thương quy trình thực hiện việc tiếp nhận đăng ký Bản công bố sản 

phẩm và xem xét bàn giao các hồ sơ đã thực hiện công bố sản phẩm tại Chi cục 

An toàn vệ sinh thực phẩm – Sở Y tế đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm thuộc ngành Công Thương(1) quản lý. 

II. UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ  

                   
1 - Danh mục các sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm; hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của ngành 

Công Thương quy định tại Phụ lục IV Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm 
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1. Triển khai thông tin đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm thuộc ngành Công Thương quản lý, các thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Công Thương quy định tại Điều 6 Quy định ban hành 

kèm theo Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 14/8/2020. 

2. Triển khai các nội dung thực hiện trách nhiệm của UBND các huyện, 

UBND thành phố đến các phòng ban chuyên môn, UBND nhân dân xã, phường, 

thị trấn công tác bảo đảm an toàn thực phẩm ngành Công Thương theo phân 

công, phân cấp quản lý quy định tại Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 

14/8/2020.  

Trực tiếp tiếp nhận thủ tục hành chính, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh ngành Công Thương thực hiện: 

- Thẩm định, cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh của Hợp tác xã. Hồ sơ, 

trình tự thực hiện quy định tại Điều 12 và Điều 13 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP 

ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định 

liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Công Thương. 

- Hướng dẫn cho các tổ chức, chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm tự tổ chức kiểm tra để xác nhận đã thực hiện Tập huấn kiến 

thức về ATTP theo phân cấp quản lý. Lựa chọn bộ câu hỏi kiểm tra tại Quyết 

định số 1390/QĐ-BCT ngày 26/5/2020 của Bộ Công Thương về việc ban hành 

bộ câu hỏi kiểm tra, đáp án trả lời thực hiện kiểm tra để xác nhận đã được Tập 

huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 

của Bộ Công Thương cho phù hợp đối tượng áp dụng. Trên cơ sở kết quả bài 

kiểm tra kiến thức ATTP(2), nếu đạt yêu cầu theo quy định thì Chủ cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm Xác nhận tập huấn kiến thức ATTP theo Mẫu 01 và Mẫu 

02 Phụ lục I Thông tư 13/2020/TT-BCT ngày 18/6/2020 của Bộ Công Thương 

sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 

- Chỉ đạo UBND dân các xã, phường, thị trấn tiếp nhận Bản cam kết của 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm lĩnh vực công thương đối với các 

trường hợp không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP quy 

                   

2  Mỗi bài kiểm tra kiến thức ATTP có 30 câu hỏi (gồm 20 câu thuộc kiến thức chung và 10 câu thuộc 

kiến thức chuyên ngành) trả lời đúng 24/30 câu trở lên đạt yêu cầu (khoản 3 Điều 11 Thông tư liên tịch số 

13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ 

Công Thương). Yêu cầu lưu hồ sơ, kết quả bài kiểm tra tập huấn kiến thức ATTP và các tài liệu liên quan tại cơ sở 

để phục vụ cho việc theo dõi, quản lý của cơ quan có thẩm quyền. 
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định tại các điểm a, b, c, d, đ, e khoản 1 Điều 12 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP 

ngày 02/02/2018. Căn cứ nội dung Công văn số 2324/BCT-KHCN ngày 

31/3/2020 của Bộ Công Thương về việc triển khai thực hiện quy định lĩnh vực 

kinh doanh thực phẩm tại Nghị định số 17/2020/NĐ-CP, Sở Công Thương ban 

hành Mẫu bản cam kết kèm theo.  

3. Định kỳ hằng năm báo cáo Sở Công Thương kết quả cấp Giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh  

thực phẩm, báo cáo kết quả thu hồi và xử lý sản phẩm thu hồi theo quyết định thu 

hồi bắt buộc theo thẩm quyền được phân cấp. Tổng hợp danh sách các cơ sở 

thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước ngành Công Thương không thuộc diện cấp 

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP trước ngày 10/01 hằng năm để tổng 

hợp báo cáo kết quả gửi Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc xin liên hệ Phòng Quản lý 

Công nghiệp (ĐT: 02053.871.492) để thống nhất giải quyết thực hiện theo quy 

định./. 
 

 

 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn; 

- Trung tâm PVHCC tỉnh Lạng Sơn (P/h); 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- P. KT-HT các huyện, P. Kinh tế TP (p/h thực hiện); 

- Bưu điện tỉnh LS;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng: VP Sở; QLTM (p/h); 

- Website; 

- Lưu: VT, QLCN(NVN). 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Đinh Kỳ Giang 
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