
THÔNG TƯ 

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 Phát triển nông thôn  

 __________________ 
 

 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm năm 2010 và Nghị định số 15/2018/NĐ-

CP ngày 22 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật An toàn thực phẩm; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy 

sản, 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 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 Phát triển nông thôn.  

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định việc thẩm định, chứng nhận đủ điều kiện an toàn 

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

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; trách nhiệm 

và quyền hạn của các bên có liên quan. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc phạm 

vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trừ các cơ sở sau: 

a) Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ; 

b) Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định, tàu cá có 

chiều dài dưới 15 mét; 

c) Sơ chế nhỏ lẻ;  

d) Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ;     

đ) Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn; 

BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
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e) Cơ sở đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất 

tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), 

Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế 

(IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an 

toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực. 

g) Cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản có xuất khẩu sang các 

quốc gia, vùng lãnh thổ có yêu cầu chứng nhận y tế (chứng thư, chứng nhận an 

toàn thực phẩm) bởi cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

(sau đây gọi tắt là cơ sở). 

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản của các cơ sở quy định tại khoản 1 Điều 

này.  

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Lỗi nghiêm trọng: là sai lệch so với quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn 

quốc gia hoặc các quy định, ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm.  

2. Lỗi nặng: là sai lệch so với quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn quốc gia 

hoặc các quy định, nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm nhưng chưa 

tới mức nghiêm trọng. 

3. Lỗi nhẹ: là sai lệch so với quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn quốc gia 

hoặc các quy định, có thể ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm hoặc gây trở ngại 

cho việc kiểm soát an toàn thực phẩm. 

4. Cơ sở kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản: là nơi thực hiện một, 

một số hoặc tất cả các hoạt động giới thiệu, dịch vụ bảo quản, dịch vụ vận chuyển 

hoặc buôn bán thực phẩm nông, lâm, thủy sản, muối. 

5. Cơ sở sản xuất ban đầu thực phẩm nông, lâm, thủy sản: là nơi thực hiện 

một, một số hoặc tất cả các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, thu hái, 

đánh bắt, khai thác nông, lâm, thủy sản, sản xuất muối. 

6. Truy xuất nguồn gốc: là việc truy tìm quá trình hình thành và lưu thông 

sản phẩm. 

7. Thẩm định: là hoạt động xem xét, thẩm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thực tế 

điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông, 

lâm, thủy sản.  

 Điều 4. Căn cứ thẩm định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm  

1. Các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc gia.  

2. Các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản quy định có liên quan 

đến an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản.  

Điều 5. Cơ quan thẩm định 
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1. Cơ quan thẩm định cấp trung ương: Là các Tổng cục, Cục quản lý 

chuyên ngành thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo phân công của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

2. Cơ quan thẩm định cấp địa phương: Do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết 

định dựa trên phân cấp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tình hình 

thực tiễn của địa phương và đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Điều 6. Các hình thức thẩm định 

1. Thẩm định để xếp loại: Là hình thức thẩm định có thông báo trước, 

nhằm thẩm định đầy đủ các nội dung về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm 

của cơ sở quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư này; được áp dụng đối với:  

a) Cơ sở được thẩm định lần đầu;  

          b) Cơ sở đã được thẩm định đạt yêu cầu nhưng sửa chữa, mở rộng sản xuất;  

          c) Cơ sở đã được thẩm định không đạt yêu cầu nhưng sau đó đã khắc phục 

xong sai lỗi; 

 d) Cơ sở đã được thẩm định đạt yêu cầu nhưng hoãn thẩm định đánh giá 

định kỳ có thời hạn quá 06 tháng; 

 đ) Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

nhưng bị thu hồi hoặc thay đổi chủ sở hữu và có thay đổi điều kiện bảo đảm an 

toàn thực phẩm so với ban đầu. 

2. Thẩm định đánh giá định kỳ: Là hình thức thẩm định không thông báo 

trước, được áp dụng đối với các cơ sở đã được xếp loại đạt yêu cầu nhằm giám 

sát việc duy trì điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm. 

Điều 7. Nội dung, phương pháp thẩm định  

1. Nội dung thẩm định 

a) Cơ sở vật chất, trang thiết bị; 

b) Nguồn nhân lực tham gia sản xuất, kinh doanh và quản lý an toàn thực 

phẩm; 

c) Việc thực hiện các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chương trình quản lý an toàn thực phẩm và ghi nhãn hàng hóa;  

d) Việc lấy mẫu kiểm nghiệm: Lấy mẫu kiểm nghiệm được thực hiện khi 

nghi ngờ sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm; tập trung lấy mẫu kiểm 

nghiệm đối với cơ sở có dự kiến kết quả xếp loại C. Việc chỉ định chỉ tiêu phân 

tích dựa trên đánh giá nguy cơ về an toàn thực phẩm và tập trung vào nội dung 

thẩm định đánh giá điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm không đạt yêu cầu theo 

quy định. Việc lấy mẫu, phân tích mẫu phải thực hiện theo đúng quy định hiện 

hành. 

2. Phương pháp thẩm định: xem xét, đánh giá hồ sơ, tài liệu, hiện trạng 

điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, phỏng vấn các đối tượng liên quan, lấy 

mẫu khi cần thiết. 
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Điều 8. Các hình thức xếp loại 

         1. Các hình thức xếp loại gồm 

a) Loại A (tốt): Áp dụng đối với cơ sở đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về điều 

kiện bảo đảm an toàn thực phẩm. 

 b) Loại B (đạt): Áp dụng đối với các cơ sở cơ bản đáp ứng các yêu cầu về 

điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm; vẫn còn một số sai lỗi nhưng chưa ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến an toàn thực phẩm. 

c) Loại C (không đạt): Áp dụng đối với các cơ sở chưa đáp ứng các yêu 

cầu về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm. 

2. Tiêu chí xếp loại cụ thể cho từng loại hình cơ sở được nêu tại tài liệu 

hướng dẫn thẩm định, xếp loại và hoàn thiện biên bản thẩm định quy định tại Phụ 

lục II, Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.   

Điều 9. Tần suất thẩm định 

Tần suất thẩm định đánh giá định kỳ áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản được quy định như sau:  

1. Cơ sở xếp loại A: 1 lần/ 18 tháng; 

2. Cơ sở xếp loại B: 1 lần/ 12 tháng; 

3. Cơ sở xếp loại C: Thời điểm thẩm định lại tùy thuộc vào mức độ sai lỗi 

của cơ sở được thẩm định và do Cơ quan thẩm định quyết định, nhưng không quá 

3 tháng tính từ thời điểm thẩm định xếp loại C. Nếu thời điểm thẩm định lại trùng 

với thời điểm mùa vụ đã kết thúc thì đợt thẩm định lại sẽ được thực hiện khi bắt 

đầu vào mùa vụ kế tiếp. 

Điều 10. Yêu cầu đối với trưởng đoàn, thành viên đoàn thẩm định và 

người lấy mẫu 

1. Yêu cầu đối với trưởng đoàn 

a) Có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực thẩm định; 

b) Đã tham gia các khóa đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với lĩnh 

vực thẩm định, các khóa đào tạo thẩm định viên; 

c) Đã tham gia ít nhất 05 đợt thẩm định trong lĩnh vực thẩm định. 

2. Yêu cầu đối với thành viên đoàn thẩm định 

a) Có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực thẩm định; 

b) Đã tham gia các khóa đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với lĩnh 

vực thẩm định và các khóa đào tạo thẩm định. 

3. Yêu cầu đối với người lấy mẫu 

a) Có chuyên môn phù hợp; 

b) Có chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận về lấy mẫu hoặc có chứng chỉ, giấy 

chứng nhận tham gia đào tạo hoặc tập huấn có nội dung về lấy mẫu. 

Điều 11. Phí 
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Việc thu phí thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, phí thẩm 

định đánh giá định kỳ điều kiện an toàn thực phẩm, phí thẩm định xác nhận kiến 

thức ATTP được thực hiện theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí. 

CHƯƠNG II 

THẨM ĐỊNH, CHỨNG NHẬN CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH  

THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN  

ĐỦ ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM 

Mục 1 

THẨM ĐỊNH CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH  

THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN 

Điều 12. Thống kê, cập nhật danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông, lâm, thủy sản 

Hàng quý, cơ quan thẩm định thống kê, cập nhật danh sách các cơ sở thuộc 

phạm vi quản lý theo phân công, phân cấp nêu tại Điều 5 Thông tư này theo mẫu 

tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này. Danh sách này là cơ sở để cơ quan 

thẩm định tiến hành thẩm định, xếp loại điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và 

thanh tra đột xuất khi có sự cố về an toàn thực phẩm.   

Điều 13. Thành lập Đoàn thẩm định 

1. Thủ trưởng cơ quan thẩm định quy định tại Điều 5 Thông tư này ban 

hành quyết định thành lập đoàn thẩm định. Quyết định thành lập đoàn thẩm định 

gồm các nội dung sau: 

a) Căn cứ thẩm định; 

b) Phạm vi, nội dung, hình thức thẩm định; 

c) Tên, địa chỉ của cơ sở được thẩm định; 

d) Họ tên, chức danh của trưởng đoàn và các thành viên trong đoàn; 

đ) Trách nhiệm của cơ sở và đoàn thẩm định. 

2. Trường hợp thẩm định cơ sở sản xuất, kinh doanh nhiều nhóm ngành 

hàng thực phẩm nông, lâm, thủy sản, Thủ trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ 

chủ trì có trách nhiệm thông báo tới các cơ quan phối hợp có liên quan đề nghị cử 

người tham gia đoàn thẩm định.  

Điều 14. Tổ chức thẩm định tại cơ sở 

1. Cơ quan thẩm định thông báo dự kiến thời điểm đến thẩm định để xếp 

loại cơ sở trước 05 ngày làm việc. 

2. Đoàn thẩm định công bố quyết định thành lập đoàn, nêu rõ mục đích và 

nội dung thẩm định. 

3. Tiến hành thẩm định thực tế: xem xét, đánh giá hồ sơ, tài liệu và thực tế 

điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực tham gia sản xuất, kinh 

doanh; phỏng vấn, lấy mẫu kiểm nghiệm nếu cần theo quy định tại khoản 1 Điều 

7 Thông tư này.  
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4. Lập biên bản thẩm định và thông báo kết quả thẩm định. 

5. Trường hợp phát hiện cơ sở có hành vi vi phạm hành chính, đoàn thẩm 

định lập biên bản vi phạm hành chính, trình người có thẩm quyền ra quyết định 

xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật. 

Điều 15. Biên bản thẩm định 

1. Biên bản thẩm định theo mẫu tại Phụ lục II, Phụ lục III ban hành kèm 

theo Thông tư này. 

2. Yêu cầu đối với biên bản thẩm định:  

a) Phải được đoàn thẩm định lập tại cơ sở ngay sau khi kết thúc thẩm định;  

b) Thể hiện đầy đủ, chính xác kết quả thẩm định; 

c) Ghi rõ các hạng mục không bảo đảm an toàn thực phẩm và thời hạn yêu cầu 

cơ sở khắc phục các sai lỗi; 

d) Nêu kết luận chung về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và dự kiến 

mức xếp loại cơ sở; 

đ) Có ý kiến của người đại diện có thẩm quyền của cơ sở về kết quả thẩm 

định, cam kết khắc phục các sai lỗi (nếu có); 

e) Có chữ ký của trưởng đoàn thẩm định, chữ ký của người đại diện có 

thẩm quyền của cơ sở, đóng dấu giáp lai của cơ sở (nếu có) vào biên bản thẩm 

định hoặc ký từng trang trong trường hợp cơ sở không có con dấu; 

g) Trường hợp đại diện cơ sở không đồng ý ký tên vào Biên bản thẩm định 

thì đoàn thẩm định phải ghi: “Đại diện cơ sở được thẩm định không ký biên bản” 

và nêu rõ lý do đại diện cơ sở không ký. Biên bản này vẫn có giá trị pháp lý khi 

có đầy đủ chữ ký của tất cả các thành viên trong Đoàn thẩm định; 

h) Được lập thành 02 bản: 01 bản lưu tại cơ quan thẩm định, 01 bản lưu tại 

cơ sở; trường hợp cần thiết có thể tăng thêm số bản. 

Điều 16. Xử lý kết quả thẩm định 

Sau khi thẩm tra biên bản thẩm định của đoàn thẩm định (có thể tiến hành 

thẩm tra thực tế tại cơ sở nếu cần), trong thời gian không quá 07 ngày làm việc kể 

từ ngày kết thúc thẩm định, cơ quan thẩm định thực hiện như sau: 

1. Trường hợp thẩm định để xếp loại 

a) Công nhận và thông báo kết quả thẩm định cho các cơ sở được xếp loại 

A hoặc B. Đối với cơ sở có nhiều nhóm ngành hàng, tần suất thẩm định đánh giá 

định kỳ được xác định theo nhóm ngành hàng có mức xếp loại thấp nhất. 

b) Thông báo việc xử lý vi phạm an toàn thực phẩm theo quy định của 

pháp luật cho cơ sở được xếp loại C kèm theo yêu cầu khắc phục các sai lỗi, thời 

hạn khắc phục và tổ chức thẩm định lại. 

2. Trường hợp thẩm định đánh giá định kỳ 

a) Đối với cơ sở xuống loại B: Thông báo cho cơ sở về việc bị xuống loại 

và tần suất thẩm định áp dụng trong thời gian tới. 



 7 

b) Đối với cơ sở xuống loại C: Thông báo việc xử lý vi phạm an toàn thực 

phẩm theo quy định của pháp luật cho cơ sở kèm theo yêu cầu khắc phục các sai 

lỗi, thời hạn khắc phục và tổ chức thẩm định lại. 

3. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các cơ 

sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản được xếp loại A hoặc loại 

B theo quy định tại Điều 17 Thông tư này. 

4. Nếu kết quả kiểm nghiệm cho thấy sản phẩm vi phạm quy định về an 

toàn thực phẩm, cơ quan thẩm định kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo 

quy định của pháp luật.  

5. Cơ quan thẩm định không công nhận cơ sở được xếp loại A hoặc B đối 

với cơ sở có kết quả kiểm nghiệm vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Việc 

xem xét công nhận kết quả xếp loại A hoặc B được thực hiện sau khi cơ sở điều 

tra nguyên nhân và có biện pháp khắc phục; được cơ quan thẩm định thẩm tra đạt 

yêu cầu.  

6. Cơ quan thẩm định thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại 

chúng cơ sở đủ điều kiện và cơ sở chưa đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm. 

Mục 2 

CHỨNG NHẬN CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM  

NÔNG, LÂM, THỦY SẢN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM 

Điều 17. Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện an toàn thực phẩm (sau đây gọi là Giấy chứng nhận ATTP) 

 1. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận ATTP: Là các cơ quan 

thẩm định quy định tại Điều 5 Thông tư này theo nguyên tắc cơ quan nào thẩm 

định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

nông, lâm, thủy sản thì cơ quan đó cấp Giấy chứng nhận ATTP.  

 2. Giấy chứng nhận ATTP có hiệu lực trong thời gian 03 năm. Mẫu Giấy 

chứng nhận ATTP quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này. 

 3. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP bao gồm 

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP theo mẫu tại Phụ lục V ban 

hành kèm theo Thông tư này; 

b) Bản thuyết minh về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở theo 

Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này. 

4. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận ATTP 

a) Cơ sở nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP cho cơ quan 

có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận ATTP quy định tại khoản 1 Điều 17 của 

Thông tư này. Hồ sơ có thể được nộp theo một trong các hình thức sau: trực tiếp, gửi 

qua Fax, E-mail, mạng điện tử (sau đó gửi hồ sơ bản chính); gửi theo đường bưu điện; 

 b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị 

cấp Giấy chứng nhận ATTP của cơ sở, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng 
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nhận ATTP phải xem xét tính đầy đủ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho 

cơ sở nếu hồ sơ không đầy đủ; 

c) Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận 

ATTP thực hiện thẩm tra hồ sơ thẩm định, xếp loại cơ sở và cấp Giấy chứng nhận 

ATTP trong 07 ngày làm việc (nếu cơ sở đã được thẩm định và xếp loại A hoặc 

B); hoặc tổ chức đi thẩm định thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ 

sở và cấp Giấy chứng nhận ATTP nếu đủ điều kiện trong thời hạn 15 ngày làm 

việc (trường hợp cơ sở chưa được thẩm định, xếp loại). Trường hợp không cấp 

Giấy chứng nhận ATTP thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

5. Cấp lại Giấy chứng nhận ATTP 

a) Trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn, cơ sở nộp 

hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ATTP trong trường hợp tiếp tục sản xuất, 

kinh doanh. Việc cấp lại Giấy chứng nhận ATTP được thực hiện theo quy định 

tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này; 

b) Trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị 

mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng 

nhận ATTP, cơ sở phải có văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ATTP theo 

mẫu tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này gửi cơ quan có thẩm quyền 

cấp giấy chứng nhận ATTP để được xem xét cấp lại.  

Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị cấp 

lại Giấy chứng nhận ATTP của cơ sở, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng 

nhận ATTP thực hiện thẩm tra hồ sơ và xem xét, cấp lại Giấy chứng nhận ATTP 

cho cơ sở. Thời hạn của Giấy chứng nhận ATTP đối với trường hợp cấp lại trùng 

với thời hạn hết hiệu lực của Giấy chứng nhận ATTP đã được cấp trước đó. 

Trường hợp không cấp lại, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận ATTP 

phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do. 

6. Thu hồi Giấy chứng nhận ATTP  

a) Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản bị thu hồi 

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi không đủ điều kiện 

quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật An toàn thực phẩm; 

b) Thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận ATTP 

Cơ quan nào có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận ATTP thì cơ quan đó có 

thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận ATTP.  

7. Trong trường hợp có các quy định riêng về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi, 

cấp lại Giấy chứng nhận ATTP cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, 

lâm, thủy sản có tính đặc thù thì áp dụng theo các quy định riêng đó. 

Điều 18. 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 

(sau đây gọi tắt là giấy xác nhận kiến thức về ATTP) 

1. Cơ quan cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm là các cơ 

quan có thẩm quyền nêu tại Điều 5 Thông tư này theo nguyên tắc cơ quan nào 
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cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thì cơ quan đó có 

thẩm quyền cấp giấy xác nhận kiến thức về ATTP. Cơ quan cấp giấy xác nhận 

kiến thức về an toàn thực phẩm được phân công, ủy quyền việc cấp giấy cho các 

đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật.  

2. Các đối tượng được cấp giấy xác nhận kiến thức về ATTP 

 a) Chủ cơ sở sản xuất kinh doanh: Chủ cơ sở hoặc người được chủ cơ sở 

thuê, ủy quyền điều hành trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm 

nông, lâm, thủy sản của cơ sở;  

 b) Người trực tiếp sản xuất kinh doanh: Người tham gia trực tiếp vào các 

công đoạn  sản xuất kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản tại các cơ sở.  

 3. Đối tượng được miễn cấp giấy xác nhận kiến thức về ATTP: Chủ cơ sở 

hoặc người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản có bằng 

chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất, kinh doanh từ trung cấp trở lên, 

trong chương trình đào tạo có nội dung về an toàn thực phẩm. Cơ sở sản xuất 

kinh doanh phải lưu giữ bản sao đã được chứng thực hợp lệ bằng cấp chuyên 

môn và bản photo chương trình đào tạo của các đối tượng này. 

4. Hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm, quy 

trình xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm, quản lý giấy xác nhận kiến thức 

về an toàn thực phẩm được quy định tại Điều 10, Điều 11, Điều 12 Thông tư Liên 

tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 9/4/2014 của Bộ Y tế - Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Công Thương hướng dẫn việc phân 

công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. 

5. Việc thẩm định, đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm được thực hiện 

bằng bộ câu hỏi trắc nghiệm bao gồm 30 câu, trong đó có 20 câu về nội dung 

kiến thức chung, 10 câu về nội dung kiến thức chuyên ngành, thời gian làm bài 

đánh giá 45 phút. 

6. Tài liệu về nội dung kiến thức an toàn thực phẩm và bộ câu hỏi đánh giá 

kiến thức về an toàn thực phẩm do Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy 

sản chủ trì, phối hợp với các Tổng cục, Cục chuyên ngành liên quan xây dựng, 

ban hành hoặc trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 19. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

1. Quy định cơ quan thẩm định nêu tại khoản 2 Điều 5 Thông tư này trên 

cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

2. Chỉ đạo Sở Tài chính thẩm định, trình phê duyệt kinh phí từ nguồn ngân 

sách hàng năm cho các cơ quan thẩm định theo quy định.  

Điều 20. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương 

        1.  Tham mưu với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cơ quan thẩm định 

nêu tại khoản 2 Điều 5 Thông tư này trên địa bàn tỉnh. 
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 2. Chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này trong 

phạm vi được phân công trên địa bàn tỉnh. 

3. Thực hiện báo cáo kết quả thực hiện Thông tư này về Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn (qua Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản) 

theo chế độ báo cáo hiện hành. 

Điều 21. Cơ quan thẩm định cấp trung ương 

1. Hướng dẫn công tác thẩm định trong toàn hệ thống từ trung ương đến 

địa phương thuộc lĩnh vực được phân công quản lý. 

2. Hướng dẫn áp dụng thống nhất tài liệu, biểu mẫu, phương pháp thẩm 

định đối với các cơ sở được phân công quản lý. Trong trường hợp cần thiết, đề 

xuất, xây dựng và trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành mẫu 

biên bản thẩm định chi tiết phù hợp với tính chất đặc thù của cơ sở. 

3. Tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho thành 

viên đoàn thẩm định. 

4. Trực tiếp tổ chức thẩm định, cấp giấy chứng nhận điều kiện bảo đảm an 

toàn thực phẩm đối với các cơ sở theo phân công của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn. 

5. Thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử của cơ quan thẩm định 

và của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn danh sách các cơ sở đủ điều kiện 

và cơ sở chưa đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý. 

6. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện của cơ quan thẩm định địa phương. 

7. Lưu trữ có hệ thống các hồ sơ liên quan đến hoạt động thống kê, thẩm 

định, đánh giá xếp loại của các cơ sở thuộc phạm vi quản lý theo phân công, phân 

cấp; bảo mật thông tin theo quy định hiện hành. 

8. Báo cáo kết quả thực hiện Thông tư này về Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn (qua Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản) theo chế 

độ báo cáo hiện hành. 

Điều 22. Cơ quan thẩm định cấp địa phương  

1. Tổ chức thẩm định, đánh giá xếp loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

theo phân cấp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và phân công của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh.  

2. Tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho các 

cán bộ được giao nhiệm vụ thẩm định. 

3. Thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng danh sách các 

cơ sở đủ điều kiện và cơ sở chưa đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc 

phạm vi phân công trong địa bàn tỉnh, thành phố. 

4. Lưu trữ có hệ thống các hồ sơ liên quan đến hoạt động thống kê, thẩm 

định, xếp loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản 

thuộc phạm vi quản lý theo phân công, phân cấp.  
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5. Thực hiện báo cáo kết quả thực hiện Thông tư này về Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tỉnh, thành phố (qua Chi cục Quản lý Chất lượng nông 

lâm sản và thủy sản hoặc đơn vị được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

phân công) theo chế độ báo cáo hiện hành. 

Điều 23. Trưởng đoàn và thành viên đoàn thẩm định 

1. Trưởng đoàn 

a) Điều hành và chỉ đạo các thành viên trong đoàn thẩm định thực hiện 

đúng các nội dung đã ghi trong quyết định thẩm định. 

b) Bảo đảm tính khách quan, chính xác, trung thực trong quá trình thẩm 

định. 

c) Ký biên bản thẩm định, báo cáo kết quả thẩm định, chịu trách nhiệm 

trước thủ trưởng cơ quan thẩm định và trước pháp luật về kết quả thẩm định do 

đoàn thẩm định thực hiện. 

d) Đưa ra kết luận cuối cùng của đoàn thẩm định về kết quả thẩm định. 

đ) Bảo mật các thông tin liên quan đến bí mật sản xuất kinh doanh của cơ 

sở được thẩm định và bảo mật kết quả thẩm định khi chưa có công nhận và thông 

báo kết quả thẩm định của cơ quan thẩm định. 

2. Thành viên đoàn thẩm định 

a) Thẩm định, đánh giá sự phù hợp điều kiện an toàn thực phẩm của cơ sở 

so với quy định, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan. 

b) Thực hiện các nội dung công việc theo sự phân công của trưởng đoàn thẩm 

định. 

c) Tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, phương pháp thẩm định, lấy mẫu; đảm 

bảo tính khách quan, chính xác, trung thực khi thực hiện việc thẩm định, lấy mẫu. 

d) Chịu trách nhiệm và báo cáo kết quả thực hiện các công việc được phân 

công với trưởng đoàn. 

đ) Bảo mật các thông tin liên quan đến bí mật sản xuất kinh doanh của cơ 

sở được thẩm định và bảo mật kết quả thẩm định khi chưa có công nhận và thông 

báo kết quả thẩm định của cơ quan thẩm định. 

Điều 24. Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản 

1. Bố trí người có đủ thẩm quyền đại diện cho cơ sở để làm việc với đoàn 

thẩm định. 

2. Tạo điều kiện cho đoàn thẩm định thực hiện thẩm định, lấy mẫu tại hiện 

trường; cung cấp đầy đủ thông tin, mẫu vật, hồ sơ, tài liệu có liên quan theo yêu 

cầu của đoàn thẩm định. 

3. Khắc phục đầy đủ sai lỗi đã nêu trong biên bản thẩm định và gửi báo cáo 

bằng văn bản về cơ quan thẩm định theo đúng thời hạn nêu trong biên bản thẩm 

định.  

4. Niêm yết công khai biên bản thẩm định tại cơ sở. 
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5. Nộp phí thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, phí thẩm 

định đánh giá định kỳ điều kiện an toàn thực phẩm, phí thẩm định xác nhận kiến 

thức an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành. 

6. Thu hồi, xử lý sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy 

định. 

7. Được quyền khiếu nại với cơ quan thẩm định trong trường hợp không 

nhất trí với kết quả thẩm định của đoàn thẩm định. 

8. Thông báo cho cơ quan thẩm định trong trường hợp dừng sản xuất, kinh 

doanh, giải thể, thay đổi địa điểm sản xuất, thay đổi điều kiện sản xuất hoặc thay 

đổi chủ sở hữu. 

Chương  IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 25. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày  07  tháng  02  năm 2019.  

 2. Thông tư này thay thế Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 

03/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc 

kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận 

cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 

Điều 26. Sửa đổi, bổ sung  

Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu có khó khăn, vướng mắc, các tổ 

chức, cá nhân thông tin về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét 

sửa đổi, bổ sung./. 

 

Nơi nhận: 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Lãnh đạo Bộ; 

- Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ KHCN; 

- Tổng cục Hải quan; 

- Cục kiểm tra văn bản của Bộ Tư pháp; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư; 

- Các Tổng cục, Cục, Vụ, Thanh tra, Văn phòng (Bộ Nông 

nghiệp &PTNT);  

- Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Công báo Chính phủ; Cổng thông tin điện tử Chính phủ,    

-  Cổng thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- Lưu: VT, QLCL.  


