
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

TỈNH TUYÊN QUANG 
 

CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Số: 99/QLCL-CL 
 

V/v thông báo thủ tục hành chính bị bãi bỏ và 

hướng dẫn thẩm định cấp Giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện ATTP đối với nội dung xác 

nhận kiến thức ATTP  

 

Tuyên Quang, ngày 13 tháng 7 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện;  

- Phòng Kinh tế thành phố Tuyên Quang; 

- Các đơn vị liên quan thuộc Sở; 

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, 

lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh. 

 

Căn cứ Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ 

trưởng 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 an toàn thực 

phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

Căn cứ Quyết định số 970/QĐ-BNN-QLCL ngày 08/3/2021 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý 

chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT; 

Căn cứ Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 11/5/2021 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị 

bãi bỏ lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường, trồng trọt, quản lý chất 

lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang; 

Căn cứ nội dung trả lời phản án - kiến nghị của các địa phương ngày 

02/06/2021 của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản,  

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản thông báo và 

hướng dẫn một số nội dung sau: 

1. Thông báo về việc thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

Thủ tục hành chính: Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 

cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, 

thủy sản (Theo Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 11/5/2021 của UBND tỉnh 

Tuyên Quang). 
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2. Về việc thẩm định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản 

đối với nội dung xác nhận kiến thức ATTP 

Sau khi thủ tục hành chính “Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực 

phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, 

lâm, thủy sản” bị bãi bỏ, việc thẩm định nội dung này cho chủ cơ sở và người 

trực tiếp sản xuất, kinh doanh được thực hiện như sau: Đoàn thẩm định đánh giá 

việc đáp ứng quy định về kiến thức và thực hành về an toàn thực phẩm thông 

qua hình thức phỏng vấn kiến thức, xem xét thao tác thực hành, kỹ năng thực 

tế... của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại cơ sở. 

Kết quả thẩm định nội dung này sẽ được Đoàn thẩm định đánh giá tại Biên bản 

thẩm định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm (theo mẫu biên bản tại Thông 

tư số 38/2018/TT-BNNPTTN ngày 25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT). 

Để đảm bảo đáp ứng kiến thức về  ATTP theo quy định tại Luật An toàn 

thực phẩm và các văn bản hướng dẫn khác cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm thì việc cập nhật kiến thức do các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm chủ động thực hiện thông qua các hình thức phù hợp (tự 

cập nhập hoặc tổ chức mời giảng viên đủ năng lực tập huấn, cử nhân sự tham 

gia các khóa tập huấn do các đơn vị có chức năng, có năng lực tổ chức,...), đảm 

bảo sau khi được tập huấn, chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh 

phải trả lời đúng các câu hỏi liên quan trong bộ câu hỏi xác nhận kiến thức của 

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và PTNT 

ban hành. 

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản đề nghị các đơn vị 

tại mục Kính gửi chủ động triển khai thực hiện. Nếu có khó khăn, vướng mắc 

kịp thời có ý kến về Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản 

tháo gỡ, giải quyết./. 
 

 

Nơi nhận: 
 

- Như trên; 

- Sở NN&PTNT (Báo cáo);  

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Lưu: VT.   

 

 

 

  

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Thuấn 
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