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Phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý về an toàn thực phẩm 
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Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định việc phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý về an 

toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm thuộc thẩm quyền 

quản lý của Bộ Y tế quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo 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 (trừ các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm 

do Bộ Y tế trực tiếp quản lý) và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (gọi chung là 

cơ sở thực phẩm thuộc lĩnh vực Y tế) trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Sở Y tế; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là UBND 

cấp huyện); Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (gọi tắt là UBND cấp xã). 

2. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực Y tế 

và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Điều 3. Nguyên tắc phân công quản lý  

1. Trên cơ sở các quy định của Luật An toàn thực phẩm và bảo đảm phù 

hợp với các văn bản pháp luật có liên quan. 

2. Bảo đảm việc quản lý xuyên suốt toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm. 

3. Bảo đảm nguyên tắc một cơ sở thực phẩm chỉ chịu sự quản lý của một 

cơ quan quản lý. Trường hợp cùng một đối tượng quản lý, nhưng có nội dung 

thuộc thẩm quyền quản lý của cấp tỉnh, nội dung khác lại thuộc thẩm quyền quản 

lý của cấp huyện hoặc cấp xã thì đối tượng đó thuộc thẩm quyền quản lý của cấp 

tỉnh. 

Điều 4. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và công tác kiểm tra an 

toàn thực phẩm 

1. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực Y tế thực hiện theo Nghị định số 67/2016/NĐ-

CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-15-2018-nd-cp-huong-dan-luat-an-toan-thuc-pham-341254.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-15-2018-nd-cp-huong-dan-luat-an-toan-thuc-pham-341254.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-15-2018-nd-cp-huong-dan-luat-an-toan-thuc-pham-341254.aspx


2 

 

thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế; 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 (gọi tắt là Nghị định số 15/2018/NĐ-CP); 

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 (gọi tắt là Nghị định số 155/2018/NĐ-CP) và các văn bản 

pháp luật có liên quan. 

2. Đối tượng, điều kiện, hồ sơ, thủ tục, trình tự cấp giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở thực phẩm thực hiện theo Điều 

34, Điều 35, Điều 36 của Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP 

và Điều 2 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP. 

3. Công tác kiểm tra an toàn thực phẩm thực hiện theo Thông tư số 

48/2015/TT-BYT ngày 01/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định hoạt động 

kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Y tế. 

 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 

Điều 5. Trách nhiệm của Sở Y tế 

1. Là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh Bình Định về an 

toàn thực phẩm, có trách nhiệm: 

a) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và ban hành theo thẩm 

quyền các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án, kế hoạch để triển 

khai thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi ngành, lĩnh 

vực được phân công. 

b) Tổng hợp, báo cáo tình hình an toàn thực phẩm cho Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Ban Chỉ đạo liên ngành trung ương về an toàn thực phẩm và Bộ Y tế; yêu 

cầu các sở, ngành, UBND cấp huyện báo cáo về công tác quản lý an toàn thực 

phẩm. 

2. Quản lý an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, chế biến, bảo 

quản, vận chuyển, kinh doanh đối với các cơ sở thực phẩm sau: 

a) Cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm quy định tại Phụ lục II ban hành 

kèm theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP (trừ các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản 

phẩm do Bộ Y tế trực tiếp quản lý). 

b) Cơ sở sản xuất nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản 

lý của từ hai cơ quan quản lý chuyên ngành trở lên, trong đó sản phẩm có sản 

lượng lớn nhất thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế. 

c) Cơ sở dịch vụ ăn uống có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy 

chứng nhận đầu tư và cơ sở dịch vụ ăn uống có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh có quy mô từ 200 suất ăn trở lên/lần phục vụ. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-15-2018-nd-cp-huong-dan-luat-an-toan-thuc-pham-341254.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-15-2018-nd-cp-huong-dan-luat-an-toan-thuc-pham-341254.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-15-2018-nd-cp-huong-dan-luat-an-toan-thuc-pham-341254.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-15-2018-nd-cp-huong-dan-luat-an-toan-thuc-pham-341254.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-15-2018-nd-cp-huong-dan-luat-an-toan-thuc-pham-341254.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-15-2018-nd-cp-huong-dan-luat-an-toan-thuc-pham-341254.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-15-2018-nd-cp-huong-dan-luat-an-toan-thuc-pham-341254.aspx


3 

 

d) Cơ sở dịch vụ ăn uống không có đăng ký kinh doanh: Bếp ăn tập thể, 

căng tin có quy mô từ 200 suất ăn trở lên/lần phục vụ; bếp ăn tập thể, căng tin 

trong các khu công nghiệp, khu kinh tế (không kể số lượng suất ăn); cơ sở dịch vụ 

ăn uống trong các khu du lịch thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh. 

đ) Các cơ sở thực phẩm khác theo ủy quyền của cấp trên. 

3. Tổ chức cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối 

với cơ sở sản xuất thuộc Điểm a, Điểm b và cơ sở thuộc Điểm c Khoản 2 Điều 

này. 

4. Tổ chức tiếp nhận và quản lý hồ sơ, cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản 

công bố sản phẩm, Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh 

dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng 

cho trẻ đến 36 tháng tuổi. 

5. Tổ chức tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm theo Nghị định số 

15/2018/NĐ-CP và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP. 

6. Tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở thực phẩm thuộc lĩnh vực Y tế. 

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan có liên 

quan thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm theo 

quy định.  

7. Tổ chức công tác thông tin, truyền thông, phổ biến kiến thức và pháp 

luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. 

8. Thực hiện chương trình giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm; giám sát 

phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục sự cố an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được 

phân công quản lý; kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm tại các sự kiện 

chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội do tỉnh, trung ương tổ chức. 

9. Khi ngộ độc thực phẩm xảy ra, Sở Y tế tổ chức cấp cứu, điều trị kịp thời 

cho người bị ngộ độc thực phẩm; chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên 

quan điều tra nguyên nhân, truy xuất nguồn gốc và xử lý theo quy định. 

Điều 6. Trách nhiệm của UBND cấp huyện 

1. Thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên phạm vi địa 

phương, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về an toàn thực phẩm trên 

địa bàn quản lý. Chủ động tổ chức, triển khai công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm 

an toàn thực phẩm trên địa bàn; chỉ đạo và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc 

chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm của cơ quan, đơn vị cấp dưới; xử lý 

cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý thuộc lĩnh vực được 

phân công quản lý; tổ chức giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật 

về an toàn thực phẩm theo quy định pháp luật.  

2. Quản lý các cơ sở dịch vụ ăn uống sau:  

a) Cơ sở có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và có quy mô dưới 

200 suất ăn/lần phục vụ. 
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b) Cơ sở dịch vụ ăn uống không có đăng ký kinh doanh: Bếp ăn tập thể, 

căng tin có quy mô từ 50 đến dưới 200 suất ăn/lần phục vụ; bếp ăn tập thể, căng 

tin trong cụm công nghiệp (không kể số lượng suất ăn); các cơ sở dịch vụ ăn uống 

trong khu du lịch, vui chơi, giải trí thuộc thẩm quyền quản lý. 

c) Các cơ sở thực phẩm khác theo ủy quyền của cấp trên. 

3. Tổ chức cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối 

với cơ sở thuộc Điểm a Khoản 2 Điều này. 

4. Kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm tại các sự kiện chính trị, 

kinh tế, văn hóa - xã hội do cấp huyện tổ chức tại địa phương. 

5. Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật 

về an toàn thực phẩm trên địa bàn. 

6. Phối hợp với các ngành chức năng liên quan kiểm soát hoạt động quảng 

cáo, giới thiệu sản phẩm thực phẩm trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp cố 

tình làm sai quy định của Nhà nước trong lĩnh vực quảng cáo sản phẩm thực 

phẩm. 

7. Phối hợp với các cơ quan liên quan trong điều tra, truy xuất nguồn gốc 

thực phẩm, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố thực phẩm, ngộ độc thực phẩm 

trên địa bàn. 

8. Báo cáo kết quả công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn về Sở Y tế 

(Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm) theo quy định. 

9. Bố trí đủ nguồn lực cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện công tác quản 

lý về an toàn thực phẩm tại địa phương. 

Điều 7. Trách nhiệm của UBND cấp xã 

1. Chịu trách nhiệm trước UBND cấp huyện về an toàn thực phẩm trên địa 

bàn quản lý. Chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm trên địa bàn; 

tổ chức giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm 

theo quy định pháp luật.  

2. Quản lý các cơ sở dịch vụ ăn uống không có đăng ký kinh doanh: Quán 

ăn; cửa hàng ăn, quầy hàng kinh doanh thức ăn ngay, thực phẩm chín; kinh doanh 

thức ăn đường phố; bếp ăn, bếp ăn tập thể, căng tin có quy mô dưới 50 suất ăn/lần 

phục vụ; dịch vụ nấu ăn lưu động; cơ sở dịch vụ ăn uống trong khu du lịch, vui 

chơi, giải trí thuộc thẩm quyền quản lý. 

3. Tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, 

pháp luật về an toàn thực phẩm cho nhân dân và các cơ sở thực phẩm trên địa 

bàn. 

4. Phối hợp thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với các cơ sở thực phẩm 

trên địa bàn; tổ chức kiểm tra và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về an 

toàn thực phẩm trên địa bàn theo quy định. 
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5. Phối hợp với các cơ quan quản lý về an toàn thực phẩm và các cơ quan 

liên quan trong điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, khắc phục và giải quyết 

hậu quả sự cố thực phẩm, ngộ độc thực phẩm trên địa bàn. 

6. Thực hiện hoặc phối hợp tổ chức triển khai các chương trình, dự án, đề 

án về an toàn thực phẩm trên địa bàn. 

7. Báo cáo kết quả công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn theo quy định. 

8. Bố trí đủ nguồn lực để thực hiện công tác quản lý về an toàn thực phẩm 

tại địa phương. 

 

Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 8. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Y tế hướng dẫn triển khai thực hiện Quy định này, định kỳ hàng năm 

báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện. 

2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu để áp dụng 

tại Quy định này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì sẽ áp dụng theo các văn bản 

sửa đổi, bổ sung, thay thế đó. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung nào chưa phù hợp hoặc phát 

sinh mới, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời báo cáo về 

Sở Y tế để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho 

phù hợp./. 

 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

          Nguyễn Tuấn Thanh  
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