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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  30 /2020/Qð-UBND Thanh Hóa, ngày 21 tháng 7 năm 2020 

 
QUYẾT ðỊNH 

Về việc sửa ñổi, bổ sung Tiêu chí số 14, Phụ lục tiêu chí xã an toàn 
thực phẩm ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 32/2018/Qð-UBND ngày 

12/11/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về ban hành quy ñịnh 
tiêu chí, trình tự thủ tục, hồ sơ công nhận, công khai xã, phường, thị trấn an 

toàn thực phẩm trên ñịa bàn tỉnh 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 22/6/2015; 

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 15/2018/Nð-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy ñịnh 
chi tiết thi hành một số ñiều của Luật an toàn thực phẩm; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 32/2018/Qð-UBND ngày 12/11/2018 của UBND tỉnh về 
ban hành quy ñịnh tiêu chí, trình tự thủ tục, hồ sơ công nhận, công khai xã, phường, thị 
trấn an toàn thực phẩm trên ñịa bàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết ñịnh 08/2020/Qð-UBND ngày 19/02/2020 của UBND tỉnh quy 
ñịnh tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận chợ kinh doanh thực phẩm ñối với chợ tạm trên 
ñịa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Theo ñề nghị của Chánh Văn phòng ñiều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh 
tại Tờ trình số 198/TTr-VPðP ngày 03/7/2020 về việc sửa ñổi, bổ sung tiêu chí số 14, 
Phụ lục tiêu chí xã an toàn thực phẩm ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 
32/2018/Qð-UBND ngày 12/11/2018 của UBND tỉnh về ban hành quy ñịnh tiêu chí, 
trình tự thủ tục, hồ sơ công nhận, công khai xã, phường, thị trấn an toàn thực phẩm 
trên ñịa bàn tỉnh. 

 
QUYẾT ðỊNH: 

 
ðiều 1.Tiêu chí số 14, Phụ lục tiêu chí xã an toàn thực phẩm ban hành kèm 

theo Quyết ñịnh số 32/2018/Qð-UBND ngày 12/11/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa 
về ban hành quy ñịnh tiêu chí, trình tự thủ tục, hồ sơ công nhận, công khai xã, 
phường, thị trấn an toàn thực phẩm trên ñịa bàn tỉnh ñược sửa ñổi, bổ sung như sau:  
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ðánh giá Số 
TT 

Nội dung tiêu chí 
ðạt Không ñạt 

Ghi chú 

14 

Chợ kinh doanh thực 
phẩm ñược cơ quan có 
thẩm quyền thông báo 
tiếp nhận hồ sơ công 
bố hợp chuẩn hoặc 
công nhận chợ tạm 
(ñối với xã có chợ nằm 
trong quy hoạch) hoặc 
Cửa hàng kinh doanh 
thực phẩm tuân thủ các 
yêu cầu về ñiều kiện 
bảo ñảm an toàn thực 
phẩm (ñối với xã 
không có chợ nằm 
trong quy hoạch).  

- Chợ ñược cơ 
quan có thẩm 
quyền thông 
báo tiếp nhận 
hồ sơ công bố 
hợp chuẩn 
hoặc công 
nhận chợ tạm.  

- Cửa hàng 
kinh doanh 
thực phẩm tuân 
thủ các yêu cầu 
về ñiều kiện 
bảo ñảm an 
toàn thực phẩm 

- Chợ không 
ñược cơ quan 
có thẩm quyền 
thông báo tiếp 
nhận hồ sơ 
công bố hợp 
chuẩn hoặc 
công nhận chợ 
tạm.   

- Cửa hàng 
kinh doanh 
thực phẩm 
không tuân thủ 
các yêu cầu về 
ñiều kiện bảo 
ñảm an toàn 
thực phẩm 

Tiêu chuẩn Quốc gia 
TCVN 11856:2017 về 
Chợ kinh doanh thực 
phẩm; Văn bản hợp 
nhất số 05/VBHN-
BKHCN ngày 
28/8/2017 của Bộ 
Khoa học và Công 
nghệ; 

Các nghị ñịnh của 
Chính phủ số: 
77/2016/Nð-CP ngày 
01/7/2016; 
08/2018/Nð-CP ngày 
15/01/2018; 

17/2020/Nð-CP ngày 
05/02/2020; 

Quyết ñịnh số 
08/2020/Qð-UBND 
ngày 19/02/2020 của 
UBND tỉnh. 

ðiều 2.Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2020. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám ñốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Công Thương, Y tế; Chánh Văn phòng ñiều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm 
tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị 
trấn; Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
Nguyễn ðình Xứng 

 


