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Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 Thực hiện Công văn số 705/SYT-KHTC ngày 13/5/2019 của Sở Y tế tỉnh Lạng 

Sơn về việc hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu 17.8 của Tiêu chí số 17 (Môi trường và An toàn 

thực phẩm) trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. 

Để đảm bảo triển khai, thực hiện chỉ tiêu 17.8 theo đúng các quy định hiện hành, 

Văn phòng HĐND và UBND huyện tổng hợp hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu 17.8 tại Quyết 

định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ 

Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, chi tiết tại các phụ lục 

kèm theo. 

Văn phòng HĐND và UBND huyện triển khai nội dung hướng dẫn thực hiện chỉ 

tiêu 17.8, đề nghị UBND các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo thực hiện. Công văn này thay 

thế Công văn số 06/VP ngày 08/01/2019 của Văn phòng HĐND và UBND huyện về việc 

hướng dẫn chi tiết thực hiện chỉ tiêu 17.8 của Quyết định 1980/QĐ-TTg./. 

Nơi nhận:                                     
- Như trên;  

- Sở Y tế; 

- Phòng KT&HT, NN&PTNT huyện;  
- Lưu: VT. 
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Triệu Đức Dũng 



Phụ lục 1: HƯỚNG DẪN 

Thực hiện Chỉ tiêu 17.8 -Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm  

thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế 
(Kèm theo Công văn số: 123/VP  ngày 15 /5/2019 của Văn phòng HĐND&UBND huyện) 

 

1. Hướng dẫn thực hiện 

1.1. Với các hồ sơ đã thiết lập trước ngày 12/11/2018 (thời điểm Thông tư 

số 26/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 của Bộ Y tế; Thông tư số 30/2012/TT-BYT 

ngày 05/12/2012 của Bộ Y tế; Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của 

Bộ Y tế còn hiệu lực): Thực hiện theo Công văn số 06/VP ngày 08/01/2019 của Văn 

phòng HĐND và UBND huyện về việc hướng dẫn chi tiết thực hiện chỉ tiêu 17.8 tại 

Quyết định 1980/QĐ-TTg. 

1.2. Với các hồ sơ thiết lập từ ngày 12/11/2018 đến thời điểm đánh giá:  

 - 100% hộ gia đình, cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng ban đầu nhỏ lẻ; Hộ 

gia đình, cơ sở sản xuất dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm có Giấy 

xác nhận của chủ cơ sở về việc người trực tiếp sản xuất thực phẩm của cơ sở đã 

được tập huấn kiến thức ATTP theo quy định của Nghị định số 155/2018/NĐ-CP 

ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến 

điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế. 

- 100% Hộ gia đình, cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Y tế thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP 

được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP còn hiệu lực và có Giấy xác 

nhận của chủ cơ sở về việc người trực tiếp sản xuất thực phẩm của cơ sở đã được 

tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm theo quy định của Nghị định số 

155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy 

định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước 

của Bộ Y tế. 

- 100% Hộ gia đình, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc diện phải cấp 

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm còn hiệu lực; Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống 

không thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP và các cơ sở kinh 

doanh thức ăn đường phố có Giấy xác nhận của chủ cơ sở về việc người trực tiếp 

chế biến thức ăn của cơ sở đã được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm theo quy 

định của Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Y tế. 

- Các cơ sở không vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, xử phạt vi 

phạm hành chính trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm như: Dùng phụ gia không có 

trong danh mục được phép sử dụng, phụ gia không rõ nguồn gốc, thực phẩm không 

đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc ... trong vòng một năm tính từ thời điểm đánh 

giá trở về trước. 



(Quy định này áp dụng đối với các nhóm ngành hàng thuộc phạm vi quản lý 

của ngành Y tế tại Phụ lục II, 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). 

 2. Hồ sơ thẩm định bao gồm 

- Biểu/sổ sách thống kê các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế. 

- Hồ sơ sổ sách quản lý điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở sản xuất, 

kinh doanh chế biến thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế: 

+ Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: Số, ngày cấp, cơ 

quan cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (với đối tượng phải cấp);  

+ Biên bản kiểm tra: Ngày kiểm tra, cơ quan kiểm tra, kết quả thanh tra, 

kiểm tra, hậu kiểm điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ quan chức năng;  

+ Giấy xác nhận của chủ cơ sở về việc người trực tiếp sản xuất/chế biến thực 

phẩm của cơ sở đã được tập huấn kiến thức ATTP theo quy định tại Nghị định số 

155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy 

định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

của Bộ Y tế. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 2: HƯỚNG DẪN 

Thực hiện Chỉ tiêu 17.8 -Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm  

thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và PTNT 
(Kèm theo Công văn số: 123/VP  ngày 15/5/2019 của Văn phòng HĐND&UBND huyện) 

 

1. Hướng dẫn thực hiện 

 - 100% các các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản thuộc diện 

quản lý của Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được thẩm định và được 

cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại Thông 

tư số: 38/2018/TT-BNNPTNT, ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy 

định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm Nông, lâm, 

thủy sản đủ điều kiện ATTP thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

- 100% cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm theo Thông tư 

số: 17/2018/TT-BNNPTNT, ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

- Các cơ sở không vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, xử phạt vi 

phạm hành chính trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm như: dùng phụ gia không có 

trong danh mục được phép sử dụng, dùng phụ gia không rõ nguồn gốc, dùng thực phẩm 

ôi thiu, không rõ nguồn gốc, mẫu thực phẩm xét nghiệm không đạt các chỉ tiêu về an 

toàn thực phẩm ... trong vòng một năm tính từ thời điểm đánh giá trở về trước. 

(Quy định này áp dụng đối với các nhóm ngành hàng thuộc phạm vi quản lý 

của ngành nông nghiệp và PTNT, theo phân cấp tại 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). 

 2. Hồ sơ thẩm định bao gồm 

- Biểu thống kê các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản thuộc diện 

quản lý của ngành Nông nghiệp và PTNT quy định tại Phụ lục I, Thông tư số: 

38/2018/TT-BNNPTNT, ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

- Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm quy định 

tại Điều 17 và Phụ lục II, III, IV, V, VI Thông tư số: 38/2018/TT-BNNPTNT, ngày 

25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

 -  Quản lý điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông 

lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP tại 

Điều 3, Điều 4,  Phụ lục I,  Thông tư số: 17/2018/TT-BNNPTNT, ngày 31/10/2018 

của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

 



Phụ lục 3: HƯỚNG DẪN 

Thực hiện Chỉ tiêu 17.8 -Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm  

thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương 
 

(Kèm theo Công văn số:  123/VP  ngày 15/5/2019 của Văn phòng HĐND&UBND huyện) 

 

STT Đối tượng Yêu cầu đạt Căn cứ pháp lý 

1 Hộ gia đình, cơ sở thu gom, giết mổ, sơ chế, chế biến thực phẩm (*) 

 

Cơ sở sản xuất ban đầu 

nhỏ lẻ, cơ sở sơ chế nhỏ 

lẻ ở quy mô hộ gia 

đình, hộ cá thể thực 

phẩm thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Công 

Thương 

Tuân thủ quy định về sức 

khỏe, kiến thức và thực hành 

của người trực tiếp sản xuất. 

- Luật An toàn 

thực phẩm. 

- Nghị định số 

77/2016/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 7 

năm 2016 của 

Chính phủ 

(Khoản 2 Điều 

24). 

- Nghị định số 

15/2018/NĐ-CP 

ngày 02/02/2018 

(Điều 12). 

Giấy cam kết bảo đảm an 

toàn thực phẩm với cơ quan 

có thẩm quyền do UBND tỉnh 

quy định và phân cấp quản lý 

(đối với cơ sở không được 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh hoặc Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc Giấy chứng nhận đầu tư 

theo quy định của pháp luật). 

2 Hộ gia đình, cơ sở kinh doanh thực phẩm (*) 

 

Hộ gia đình, cơ sở kinh 

doanh thực phẩm nhỏ lẻ 

(cá nhân, nhóm cá 

nhân, hộ gia đình thực 

hiện đăng ký hộ kinh 

doanh không được cấp 

giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh hoặc 

giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp hoặc 

giấy chứng nhận đầu tư 

theo quy định của pháp 

luật) thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Công 

Thương 

- Giấy cam kết đảm bảo 

an toàn thực phẩm với cơ 

quan có thẩm quyền ở địa 

phương. 

- Nghị định số 

77/2016/NĐ-CP ngày  

01/7/2017 của Chính 

phủ 

- Nghị định số 

15/2018/NĐ-CP ngày 

02/02/2018 của 

Chính phủ  

- Tuân thủ quy định về 

sức khỏe, kiến thức của 

người trực tiếp kinh 

doanh thực phẩm. 

 

- Luật An toàn thực 

phẩm 

- Nghị định số 

15/2018/NĐ-CP ngày 

02/02/2018 của 

Chính phủ 

 


