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ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TRÀNG ĐỊNH                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1441/QĐ-UBND                              

 

Tràng Định, ngày  11 tháng  7  năm 2018  
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục 

 hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dƣỡng thuộc thẩm 

 quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  
 

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

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

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên 

thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; 

Căn cứ 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; 

 Căn cứ Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về hướng d n qu n    an toàn thực phẩm đối với cơ sở  inh doanh dịch vụ ăn uống; 

Căn cứ Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa 

liên thông và giao trách nhiệm ban hành quyết định thực hiện tại các cơ quan 

hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

 Căn cứ Quyết định số 1704/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong 

 ĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng thuộc thẩm quyền gi i quyết của Ủy 

ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Trên cơ sở Hướng d n số 115/HD-SYT ngày 21/6/2018 của Sở Y tế tỉnh 

Lạng Sơn  hướng d n thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính 

 ĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng của ngành y tế thuộc thẩm quyền gi i 

quyết của UBND cấp huyện/thành phố; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân huyện Tràng Định, 

QUYẾT ĐỊNH: 

   

  Điều 1. Ban hành  èm theo quyết định này Quy định thực hiện theo cơ 

chế một cửa đối với thủ tục hành chính  ĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh 

dưỡng thuộc thẩm quyền gi i quyết Ủy ban nhân dân huyện 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày    và được đăng t i trên 

Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện 

 Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, 

Bộ phận tiếp nhận và tr  kết qu  và các tổ chức, các nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3;    

- Văn phòng UBND tỉnh;                                                                       

- Sở Nội vụ, Sở Y tế (b/c); 

- CT, các PCT huyện; 

- Các phòng chuyên môn; 

- Trang TTĐT huyện Tràng Định; 

- Lưu VT, VP. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Lý Văn Lâm 
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ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TRÀNG ĐỊNH                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

 

 

QUY ĐỊNH 

Thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính lĩnh vực  

An toàn thực phẩm và Dinh dƣỡng thuộc thẩm quyền  

giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện 

(Kèm theo Quyết định số: 1441/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 của Chủ tịch UBND huyện) 

 

Chƣơng I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định việc thực hiện theo cơ chế một cửa đối với các 

TTHC  ĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền gi i quyết 

của UBND huyện, gồm: 

1. Thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ 

chức; 

 2. Thủ tục cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá 

nhân; 

 3. Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối 

với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại 

Kho n 2 Điều 5 Thông tư  47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014; 

 4. Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại 

Kho n 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11/ 12/ 2014. 

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan 

đến việc thực hiện thủ tục hành chính  ĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng  

của ngành Y tế thuộc trách nhiệm qu n lý của UBND huyện. 

Điều 3. Mẫu giấy tờ 

1. M u giấy tờ thực hiện theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 

25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế 

một cửa, một cửa  iên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương 

(theo phụ lục 1 đính kèm); 

2. M u giấy tờ thực hiện theo Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 

11/12/2014 của Bộ Y tế về hướng d n qu n    an toàn thực phẩm đối với cơ sở 

 inh doanh dịch vụ ăn uống theo (phụ lục 2 đính kèm). 

Chƣơng II 
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QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Mục 1 

THỦ TỤC CẤP GIẤY XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỀ  

AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI TỔ CHỨC  

Điều 4. Quy định về hồ sơ 

Hồ sơ được  ập thành 01 bộ, gồm: 

 1. Đơn đề nghị và b n danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức 

về an toàn thực phẩm (theo Mẫu số PL2/06/TT47 - Phụ lục 2). 

2. B n sao Giấy chứng nhận đăng    doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận 

hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy chứng nhận đăng    

kinh doanh hợp tác xã (có dấu xác nhận của tổ chức).  

3. Giấy tờ chứng minh đã nộp phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ 

phí. 

Điều 5. Quy trình giải quyết 

1. Tiếp nhận hồ sơ 

a) Trường hợp tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và tr  kết 

qu  của UBND huyện. Bộ phận tiếp nhận và tr  kết qu  kiểm tra tính hợp lệ, đầy 

đủ của hồ sơ:  

 - Nếu hồ sơ  hông thuộc phạm vi gi i quyết thì hướng d n để tổ chức nộp 

hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền gi i quyết; 

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng d n hoàn thiện hồ sơ (theo Mẫu số 

PL1/01/QĐ09 - Phụ lục 1); thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ  hông tính vào 

thời gian gi i quyết; 

- Nếu hồ sơ hợp lệ theo quy định thì làm thủ tục nhận hồ sơ, vào Sổ theo 

dõi hồ sơ (theo Mẫu số PL1/02/QĐ09  - Phụ lục 1) và phần mềm điện tử (nếu 

có); lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn tr  kết qu  (theo Mẫu số PL1/03/QĐ09 - 

Phụ lục 1). Chuyển hồ sơ cho Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

b) Trường hợp tổ chức gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích. Bộ phận 

tiếp nhận và tr  kết qu  kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ: 

- Nếu hồ sơ  hông hợp lệ, chưa đầy đủ theo quy định thì trình  ãnh đạo ký 

văn b n thông báo tr  lời, nêu rõ    do để tổ chức hoàn thiện hồ sơ. 

- Nếu hồ sơ hợp lệ theo quy định thì vào Sổ theo dõi hồ sơ (theo Mẫu số 

PL1/02/QĐ09 - Phụ lục 1) và phần mềm điện tử (nếu có) và chuyển hồ sơ cho 

Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

2. Chuyển hồ sơ  

a) Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và tr  kết qu  lập Phiếu 

kiểm soát quá trình gi i quyết hồ sơ (theo Mẫu số PL1/04/QĐ09 - Phụ lục 1). 
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b) Chuyển hồ sơ và Phiếu kiểm soát quá trình gi i quyết hồ sơ cho Văn 

phòng HĐND và UBND huyện gi i quyết. Phiếu kiểm soát quá trình gi i quyết 

hồ sơ được chuyển theo hồ sơ và  ưu tại Bộ phận tiếp nhận và tr  kết qu . 

3. Gi i quyết hồ sơ 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng HĐND và UBND huyện thực hiện:  

a) Nếu hồ sơ  hông đáp ứng theo quy định: thì thông báo rõ nội dung cần 

sửa đổi, bổ sung bằng văn b n và chuyển đến Bộ phận tiếp nhận và tr  kết qu  

để thông báo cho tổ chức. 

b) Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định: Trong vòng 10 ngày  àm việc 

 ể từ  hi nhận được hồ sơ đề nghị, Văn phòng HĐND và UBND huyện lập kế 

hoạch để xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm và gửi thông báo thời gian 

tiến hành xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức. 

Sau 03 ngày  àm việc  ể từ ngày tham gia đánh giá  iến thức về an toàn 

thực phẩm: 

- Nếu đạt (tr   ời đúng 80 % câu hỏi trở  ên) ở mỗi phần câu hỏi  iến thức 

chung và câu hỏi  iến thức chuyên ngành thì tham mưu, dự th o Giấy xác nhận 

 iến thức về an toàn thực phẩm trình  ãnh đạo xem xét và   ; sau đó chuyển  ết 

qu  cho bộ phận tiếp nhận và tr   ết qu  để tr  cho tổ chức. 

- Nếu  hông đạt (tr   ời đúng dưới 80 % câu hỏi) ở mỗi phần câu hỏi  iến 

thức chung và câu hỏi  iến thức chuyên ngành thì tham mưu, dự th o văn b n 

thông báo trình  ãnh đạo xem xét và    thông báo sau đó chuyển  ết qu  cho bộ 

phận tiếp nhận và tr   ết qu  để gửi cho tổ chức. 

c) Đối với hồ sơ  hông gi i quyết: Dự th o thông báo không gi i quyết hồ 

sơ (có nêu rõ    do) để tr  lại hồ sơ cho tổ chức. 

d) Đối với hồ sơ quá hạn gi i quyết: Dự th o thông báo thời hạn tr  kết 

qu  lần sau; đồng thời trong thông báo thực hiện xin lỗi đối với tổ chức do quá 

thời hạn gi i quyết cho tổ chức. 

4. Tr  kết qu  gi i quyết hồ sơ 

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và tr  kết qu  nhập vào Sổ theo dõi hồ 

sơ và phần mềm điện tử (nếu có) và thực hiện như sau: 

a) Các hồ sơ đã gi i quyết xong: Tr  kết qu  gi i quyết hồ sơ cho tổ chức; 

trường hợp tổ chức đã đăng    nhận kết qu  qua dịch vụ bưu chính thì việc tr  

kết qu  và cước phí được thực hiện qua dịch vụ bưu chính;  

b) Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện gi i quyết: Liên hệ với tổ chức để yêu 

cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan, tổ chức gi i quyết hồ sơ và văn 

b n xin lỗi của Bộ phận tiếp nhận và tr  kết qu  (nếu là lỗi của công chức khi 

tiếp nhận hồ sơ); 

c) Đối với hồ sơ  hông gi i quyết: Liên hệ với tổ chức để tr  lại hồ sơ 

kèm theo thông báo không gi i quyết hồ sơ; 
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d) Đối với hồ sơ quá hạn gi i quyết: Thông báo thời hạn tr  kết qu  lần 

sau và chuyển văn b n xin lỗi của cơ quan  àm quá hạn gi i quyết cho tổ chức; 

đ) Đối với hồ sơ gi i quyết xong trước thời hạn tr  kết qu : Liên hệ để tổ 

chức kết qu ; 

e) Trường hợp tổ chức chưa đến nhận hồ sơ theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và 

hẹn tr  kết qu  thì kết qu  gi i quyết hồ sơ được  ưu giữ tại Bộ phận tiếp nhận 

và tr  kết qu . 

Điều 6. Thời hạn giải quyết 

 1. Mười (10) ngày làm việc đối với quá trình nhận hồ sơ và ra thông báo 

thời gian tiến hành xác nhận kiến thức (kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ). 

 2. Ba (03) ngày  àm việc đối với quá trình cấp giấy xác nhận  iến thức ( ể 

từ ngày tổ chức tham gia đánh giá  iến thức và đạt trên 80% số câu tr   ời đúng 

trở  ên ở mỗi phần câu hỏi  iến thức chung và câu hỏi  iến thức chuyên ngành). 

Điều 7. Phí, Lệ phí 

1. Phí: Thu theo quy định hiện hành (Phụ lục 3). 

2. Lệ phí: Không quy định thu. 

 

Mục 2 

THỦ TỤC CẤP GIẤY XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỀ  

AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CÁ NHÂN 

 

Điều 8. Quy định về hồ sơ 

Hồ sơ được  ập thành 01 bộ, gồm:  

 1. Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo Mẫu số 

PL2/07/TT47 - Phụ lục 2). 

 2. B n sao giấy chứng minh thư nhân dân. 

 3. Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và 

lệ phí. 

Điều 9. Quy trình giải quyết 

1. Tiếp nhận hồ sơ 

a) Trường hợp cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và tr  kết 

qu  của UBND huyện. Bộ phận tiếp nhận và tr  kết qu  kiểm tra tính hợp lệ, đầy 

đủ của hồ sơ:  

 - Nếu hồ sơ  hông thuộc phạm vi gi i quyết thì hướng d n để cá nhân nộp 

hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền gi i quyết; 

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng d n hoàn thiện hồ sơ (theo Mẫu số 

PL1/01/QĐ09 - Phụ lục 1); thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ  hông tính vào 

thời gian gi i quyết; 
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- Nếu hồ sơ hợp lệ theo quy định thì làm thủ tục nhận hồ sơ, vào Sổ theo 

dõi hồ sơ (theo Mẫu số PL1/02/QĐ09 - Phụ lục 1) và phần mềm điện tử (nếu 

có); lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn tr  kết qu  (theo Mẫu số PL1/03/QĐ09 - 

Phụ lục 1). Chuyển hồ sơ cho Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

b) Trường hợp cá nhân gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích. Bộ 

phận tiếp nhận và tr  kết qu  kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ: 

- Nếu hồ sơ  hông hợp lệ, chưa đầy đủ theo quy định thì trình  ãnh đạo ký 

văn b n thông báo tr  lời, nêu rõ    do để cá nhân hoàn thiện hồ sơ. 

- Nếu hồ sơ hợp lệ theo quy định thì vào Sổ theo dõi hồ sơ (theo Mẫu số 

PL1/02/QĐ09 - Phụ lục 1) và phần mềm điện tử (nếu có) và chuyển hồ sơ cho 

Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

2. Chuyển hồ sơ  

a) Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và tr  kết qu  lập Phiếu 

kiểm soát quá trình gi i quyết hồ sơ (theo Mẫu số PL1/04/QĐ09- Phụ lục 1). 

b) Chuyển hồ sơ và Phiếu kiểm soát quá trình gi i quyết hồ sơ cho Văn 

phòng HĐND và UBND huyện. Phiếu kiểm soát quá trình gi i quyết hồ sơ được 

chuyển theo hồ sơ và  ưu tại Bộ phận tiếp nhận và tr  kết qu . 

3. Gi i quyết hồ sơ 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng HĐND và UBND huyện thực hiện:  

a) Nếu hồ sơ  hông đáp ứng theo quy định: thì thông báo rõ nội dung cần 

sửa đổi, bổ sung bằng văn b n và chuyển đến Bộ phận tiếp nhận và tr  kết qu  

để thông báo cho cá nhân. 

b) Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định: Trong vòng 10 ngày  àm việc 

 ể từ  hi nhận được hồ sơ đề nghị, Văn phòng HĐND và UBND huyện lập kế 

hoạch để xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm và gửi thông báo thời gian 

tiến hành xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho cá nhân. 

Sau 03 ngày  àm việc  ể từ ngày tham gia đánh giá  iến thức về an toàn 

thực phẩm: 

- Nếu đạt (tr   ời đúng 80 % câu hỏi trở  ên) ở mỗi phần câu hỏi  iến thức 

chung và câu hỏi  iến thức chuyên ngành thì tham mưu, dự th o Giấy xác nhận 

 iến thức về an toàn thực phẩm trình  ãnh đạo xem xét và   ; sau đó chuyển  ết 

qu  cho bộ phận tiếp nhận và tr   ết qu  để tr  cho cá nhân. 

- Nếu  hông đạt (tr   ời đúng dưới 80 % câu hỏi) ở mỗi phần câu hỏi  iến 

thức chung và câu hỏi  iến thức chuyên ngành thì tham mưu, dự th o văn b n 

thông báo trình  ãnh đạo xem xét và    thông báo sau đó chuyển  ết qu  cho bộ 

phận tiếp nhận và tr   ết qu  để gửi cho cá nhân. 

c) Đối với hồ sơ  hông gi i quyết: Dự th o thông báo không gi i quyết hồ 

sơ (Có nêu rõ    do) để tr  lại hồ sơ cho cá nhân. 
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d) Đối với hồ sơ quá hạn gi i quyết: Dự th o thông báo thời hạn tr  kết 

qu  lần sau; đồng thời trong thông báo thực hiện xin lỗi đối với cá nhân do quá 

thời hạn gi i quyết cho cá nhân. 

4. Tr  kết qu  gi i quyết hồ sơ 

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và tr  kết qu  nhập vào Sổ theo dõi hồ 

sơ và phần mềm điện tử (nếu có) và thực hiện như sau: 

a) Các hồ sơ đã gi i quyết xong: Tr  kết qu  gi i quyết hồ sơ cho cá nhân; 

trường hợp cá nhân đã đăng    nhận kết qu  qua dịch vụ bưu chính thì việc tr  

kết qu  và cước phí được thực hiện qua dịch vụ bưu chính;  

b) Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện gi i quyết: Liên hệ với cá nhân để yêu 

cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan, tổ chức gi i quyết hồ sơ và văn 

b n xin lỗi của Bộ phận tiếp nhận và tr  kết qu  (nếu là lỗi của công chức khi 

tiếp nhận hồ sơ); 

c) Đối với hồ sơ  hông gi i quyết: Liên hệ với cá nhân để tr  lại hồ sơ 

kèm theo thông báo không gi i quyết hồ sơ; 

d) Đối với hồ sơ quá hạn gi i quyết: Thông báo thời hạn tr  kết qu  lần 

sau và chuyển văn b n xin lỗi của cơ quan  àm quá hạn gi i quyết cho cá nhân; 

đ) Đối với hồ sơ gi i quyết xong trước thời hạn tr  kết qu : Liên hệ để cá 

nhân nhận kết qu ; 

e) Trường hợp cá nhân chưa đến nhận hồ sơ theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và 

hẹn tr  kết qu  thì kết qu  gi i quyết hồ sơ được  ưu giữ tại Bộ phận tiếp nhận 

và tr  kết qu . 

Điều 10. Thời hạn giải quyết 

 1.  Mười (10) làm việc đối với quá trình nhận hồ sơ và ra thông báo thời 

gian tiến hành xác nhận kiến thức (kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ). 

2. Ba (03) ngày làm việc đối với quá trình cấp giấy xác nhận kiến thức (kể 

từ ngày cá nhân tham gia đánh giá  iến thức và đạt trên 80% số câu tr  lời đúng 

trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành). 

Điều 11. Phí, Lệ phí 

1. Phí: Thu theo quy định hiện hành (Phụ lục 3). 

2. Lệ phí: Không quy định thu. 

 

Mục 3 

 THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN 

TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG CHO CÁC ĐỐI TƢỢNG ĐƢỢC QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN II 

ĐIỀU 5 THÔNG TƢ 47/2014/TT-BYT NGÀY 11/12/2014 CỦA BỘ Y TẾ 

Điều 12. Quy định về hồ sơ  
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Hồ sơ được  ập thành 01 bộ, gồm:  

 1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm (theo Mẫu  số PL2/01/TT47 - Phụ lục 2). 

 2. Giấy chứng nhận đăng     inh doanh có đăng    ngành nghề  inh 

doanh dịch vụ ăn uống (b n sao có xác nhận của cơ sở). 

 3. B n mô t  về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ b o đ m điều kiện 

an toàn thực phẩm, bao gồm: 

 a) B n vẽ sơ đồ mặt bằng của cơ sở; 

      b) Sơ đồ quy trình chế biến, b o qu n, vận chuyển, bày bán thức ăn, đồ 

uống; 

 c) B n kê về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở. 

 4. Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người 

trực tiếp chế biến,  inh doanh dịch vụ ăn uống (b n sao có xác nhận của cơ sở). 

 5. Danh sách kết qu  khám sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp chế 

biến,  inh doanh dịch vụ ăn uống. 

 6. Danh sách kết qu  cấy phân tìm vi khuẩn t ,  ỵ trực  huẩn và thương 

hàn của người trực tiếp chế biến,  inh doanh dịch vụ ăn uống đối với những 

vùng có dịch bệnh tiêu ch y đang  ưu hành theo công bố của Bộ Y tế. 

Điều 13. Quy trình giải quyết 

1. Tiếp nhận hồ sơ 

a) Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận 

và tr  kết qu  của UBND huyện. Bộ phận tiếp nhận và tr  kết qu  kiểm tra tính 

hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:  

 - Nếu hồ sơ  hông thuộc phạm vi gi i quyết thì hướng d n để tổ chức, cá 

nhân nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền gi i quyết; 

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng d n cụ thể theo (theo Mẫu số 

PL1/01/QĐ09 - Phụ lục 1); thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ  hông tính vào 

thời gian gi i quyết; 

- Nếu hồ sơ hợp lệ theo quy định thì làm thủ tục nhận hồ sơ, vào Sổ theo 

dõi hồ sơ (theo Mẫu số PL1/02/QĐ09  - Phụ lục 1) và phần mềm điện tử (nếu 

có); lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn tr  kết qu  (theo Mẫu số PL1/03/QĐ09 - 

Phụ lục 1). Chuyển hồ sơ cho Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

b) Trường hợp tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Bộ phận tiếp nhận và tr  kết qu  kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ: 

- Nếu hồ sơ  hông hợp lệ, chưa đầy đủ theo quy định thì trình  ãnh đạo ký 

văn b n thông báo tr  lời, nêu rõ    do để tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ. 
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- Nếu hồ sơ hợp lệ theo quy định thì vào Sổ theo dõi hồ sơ (theo Mẫu số 

PL1/02/QĐ09 - Phụ lục 1) và phần mềm điện tử (nếu có) và chuyển hồ sơ cho 

Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

2. Chuyển hồ sơ  

a) Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và tr  kết qu  lập Phiếu 

kiểm soát quá trình gi i quyết hồ sơ (theo Mẫu số PL1/04/QĐ09 - Phụ lục 1). 

b) Chuyển hồ sơ và Phiếu kiểm soát quá trình gi i quyết hồ sơ cho Văn 

phòng HĐND và UBND huyện gi i quyết. Phiếu kiểm soát quá trình gi i quyết 

hồ sơ được chuyển theo hồ sơ và  ưu tại Bộ phận tiếp nhận và tr  kết qu . 

3. Gi i quyết hồ sơ 

Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ, Văn phòng 

HĐND và UBND huyện ph i thẩm xét tính hợp lệ của hồ sơ. 

 a) Nếu hồ sơ không hợp lệ: thì thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung 

bằng văn b n và chuyển đến Bộ phận tiếp nhận và tr  kết qu  để thông báo cho 

cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ.  

 Nếu quá 60 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo hồ sơ  hông hợp lệ mà 

tổ chức, cá nhân không có ph n hồi hay bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu 

thì cơ quan tiếp nhận sẽ hủy hồ sơ. 

b) Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định: Trong thời gian 10 ngày  àm 

việc, tham mưu thành lập đoàn thẩm định cơ sở. Kết qu  thẩm định: 

- Trường hợp cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định, dự 

th o Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, trình  ãnh đạo ký; 

chuyển kết qu  cho Bộ phận tiếp nhận và tr  kết qu  để tr  cho tổ chức, cá nhân. 

- Trường hợp cơ sở chưa đủ điều  iện an toàn thực phẩm và ph i chờ 

hoàn thiện, biên b n ph i ghi rõ nội dung và thời gian hoàn thiện nhưng  hông 

quá 15 ngày. Đoàn thẩm định tổ chức thẩm định lại  hi cơ sở có văn b n xác 

nhận đã hoàn thiện đầy đủ các yêu cầu về điều kiện an toàn thực phẩm của 

Đoàn thẩm định  ần trước. Dự th o Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm, trình  ãnh đạo ký; chuyển kết qu  cho Bộ phận tiếp nhận và tr  kết 

qu  để tr  cho tổ chức, cá nhân. 

- Trường hợp cơ sở  hông đủ điều  iện an toàn thực phẩm theo quy định, 

căn cứ vào biên b n thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm dự th o thông báo 

bằng văn b n trình  ãnh đạo ký và gửi cho cơ quan qu n    an toàn thực phẩm 

trực tiếp của địa phương để giám sát và yêu cầu cơ sở  hông được hoạt động cho 

đến  hi được cấp Giấy chứng nhận. Cơ sở ph i nộp lại hồ sơ để được xem xét cấp 

Giấy chứng nhận theo quy định. 

c) Đối với hồ sơ  hông gi i quyết: Dự th o thông báo không gi i quyết hồ 

sơ (có nêu rõ    do) để tr  lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân. 
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d) Đối với hồ sơ quá hạn gi i quyết: Dự th o thông báo thời hạn tr  kết 

qu  lần sau; đồng thời trong thông báo thực hiện xin lỗi đối với tổ chức, cá nhân 

do quá thời hạn gi i quyết cho tổ chức, cá nhân. 

4. Tr  kết qu  gi i quyết hồ sơ 

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và tr  kết qu  nhập vào Sổ theo dõi hồ 

sơ và phần mềm điện tử (nếu có) và thực hiện như sau: 

a) Các hồ sơ đã gi i quyết xong: Tr  kết qu  gi i quyết hồ sơ cho tổ chức, 

cá nhân; trường hợp tổ chức, cá nhân đã đăng    nhận kết qu  qua dịch vụ bưu 

chính thì việc tr  kết qu  và cước phí được thực hiện qua dịch vụ bưu chính;  

b) Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện gi i quyết: Liên hệ với tổ chức, cơ 

quan, đơn vị để yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan, tổ chức gi i 

quyết hồ sơ và văn b n xin lỗi của Bộ phận tiếp nhận và tr  kết qu  (nếu là lỗi 

của công chức khi tiếp nhận hồ sơ); 

c) Đối với hồ sơ  hông gi i quyết: Liên hệ với tổ chức, cơ quan, đơn vị để 

tr  lại hồ sơ  èm theo thông báo  hông gi i quyết hồ sơ; 

d) Đối với hồ sơ quá hạn gi i quyết: Thông báo thời hạn tr  kết qu  lần 

sau và chuyển văn b n xin lỗi của cơ quan, tổ chức làm quá hạn gi i quyết cho 

tổ chức, cá nhân; 

đ) Đối với hồ sơ gi i quyết xong trước thời hạn tr  kết qu : Liên hệ để tổ 

chức, cá nhân nhận kết qu ; 

e) Trường hợp tổ chức, cá nhân chưa đến nhận hồ sơ theo giấy tiếp nhận 

hồ sơ và hẹn tr  kết qu  thì kết qu  gi i quyết hồ sơ được  ưu giữ tại Bộ phận 

tiếp nhận và tr  kết qu . 

Điều 14. Thời hạn giải quyết 

Mười năm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Điều 15. Phí, Lệ phí 

1. Phí: Thu theo quy định hiện hành (Phụ lục 3). 

2. Lệ phí: Không quy định thu. 

Mục 4 

 THỦ TỤC CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN 

TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG CHO CÁC ĐỐI TƢỢNG ĐƢỢC QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN II 

 ĐIỀU 5 THÔNG TƢ 47/2014/TT-BYT NGÀY 11/12/2014 CỦA BỘ Y TẾ 

Điều 16. Quy định về hồ sơ 

Hồ sơ được  ập thành 01 bộ, gồm:  

 1. Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận (theo Mẫu số PL2/04/TT47 - Phụ 

lục 2).  

 2. Giấy chứng nhận đang còn thời hạn (b n gốc). 
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 3. Giấy chứng nhận đăng     inh doanh hoặc văn b n của cơ quan có 

thẩm quyền xác nhận sự thay đổi tên, địa chỉ của cơ sở (b n sao công chứng). 

 4. B n sao  ết qu  khám sức khỏe, Giấy xác nhận kiến thức về an toàn 

thực phẩm của chủ cơ sở mới (trường hợp đổi chủ cơ sở) có xác nhận của cơ sở. 

Điều 17. Quy trình giải quyết 

1. Tiếp nhận hồ sơ 

a) Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận 

và tr  kết qu  của UBND huyện. Bộ phận tiếp nhận và tr  kết qu  kiểm tra tính 

hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ:  

 - Nếu hồ sơ  hông thuộc phạm vi gi i quyết thì hướng d n để tổ chức, cá 

nhân nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền gi i quyết; 

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng d n cụ thể theo (theo Mẫu số 

PL1/01/QĐ09 - Phụ lục 1); thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ  hông tính vào 

thời gian gi i quyết; 

- Nếu hồ sơ hợp lệ theo quy định thì làm thủ tục nhận hồ sơ, vào Sổ theo 

dõi hồ sơ (theo Mẫu số PL1/02/QĐ09  -  Phụ lục 1) và phần mềm điện tử (nếu 

có); lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn tr  kết qu  (theo Mẫu số PL1/03/QĐ09 -  

Phụ lục 1). Chuyển hồ sơ cho Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

b) Trường hợp tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Bộ phận tiếp nhận và tr  kết qu  kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ: 

- Nếu hồ sơ  hông hợp lệ, chưa đầy đủ theo quy định thì trình  ãnh đạo ký 

văn b n thông báo tr  lời, nêu rõ    do để tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ. 

- Nếu hồ sơ hợp lệ theo quy định thì vào Sổ theo dõi hồ sơ (theo Mẫu số 

PL1/02/QĐ09 -  Phụ lục 1) và phần mềm điện tử (nếu có) và chuyển hồ sơ cho 

Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

2. Chuyển hồ sơ  

a) Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và tr  kết qu  lập Phiếu 

kiểm soát quá trình gi i quyết hồ sơ (theo Mẫu số PL1/04/QĐ09 - Phụ lục 1). 

b) Chuyển hồ sơ và Phiếu kiểm soát quá trình gi i quyết hồ sơ cho Văn 

phòng HĐND và UBND huyện gi i quyết. Phiếu kiểm soát quá trình gi i quyết 

hồ sơ được chuyển theo hồ sơ và  ưu tại Bộ phận tiếp nhận và tr  kết qu . 

3. Gi i quyết hồ sơ 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, trong thời gian 7 ngày làm việc, Văn phòng 

HĐND và UBND huyện thực hiện:  

a) Nếu hồ sơ  hông đáp ứng theo quy định: thì thông báo rõ nội dung cần 

sửa đổi, bổ sung bằng văn b n và chuyển đến Bộ phận tiếp nhận và tr  kết qu  

để thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ. 
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b) Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định: dự th o Giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, trình  ãnh đạo ký; chuyển kết qu  cho Bộ 

phận tiếp nhận và tr  kết qu  để tr  cho tổ chức, cá nhân. 

c) Đối với hồ sơ  hông gi i quyết: Dự th o thông báo không gi i quyết hồ 

sơ (Có nêu rõ    do) để tr  lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân. 

d) Đối với hồ sơ quá hạn gi i quyết: Dự th o thông báo thời hạn tr  kết 

qu  lần sau; đồng thời trong thông báo thực hiện xin lỗi đối với tổ chức, cá nhân 

do quá thời hạn gi i quyết cho tổ chức, cá nhân. 

4. Tr  kết qu  gi i quyết hồ sơ 

Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và tr  kết qu  nhập vào Sổ theo dõi hồ 

sơ và phần mềm điện tử (nếu có) và thực hiện như sau: 

a) Các hồ sơ đã gi i quyết xong: Tr  kết qu  gi i quyết hồ sơ cho tổ chức, 

cá nhân; trường hợp tổ chức, cá nhân đã đăng    nhận kết qu  qua dịch vụ bưu 

chính thì việc tr  kết qu  và cước phí được thực hiện qua dịch vụ bưu chính;  

b) Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện gi i quyết: Liên hệ với tổ chức, cơ 

quan, đơn vị để yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan, tổ chức gi i 

quyết hồ sơ và văn b n xin lỗi của Bộ phận tiếp nhận và tr  kết qu  (nếu là lỗi 

của công chức khi tiếp nhận hồ sơ); 

c) Đối với hồ sơ  hông gi i quyết: Liên hệ với tổ chức, cơ quan, đơn vị để 

tr  lại hồ sơ  èm theo thông báo  hông gi i quyết hồ sơ; 

d) Đối với hồ sơ quá hạn gi i quyết: Thông báo thời hạn tr  kết qu  lần 

sau và chuyển văn b n xin lỗi của cơ quan, tổ chức làm quá hạn gi i quyết cho 

tổ chức, cá nhân; 

đ) Đối với hồ sơ gi i quyết xong trước thời hạn tr  kết qu : Liên hệ để tổ 

chức, cá nhân nhận kết qu ; 

e) Trường hợp tổ chức, cá nhân chưa đến nhận hồ sơ theo giấy tiếp nhận 

hồ sơ và hẹn tr  kết qu  thì kết qu  gi i quyết hồ sơ được  ưu giữ tại Bộ phận 

tiếp nhận và tr  kết qu . 

Điều 18. Thời hạn giải quyết: 

B y (07)  ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

Điều 19. Phí, Lệ phí: Không có quy định thu. 

 

Chƣơng IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 20. Trách nhiệm của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  

1. Hướng d n lập hồ sơ theo quy định này; tiếp nhận hồ sơ; xem xét  iểm 

tra tính đầy đủ của hồ sơ; hướng d n các tổ chức, cá nhân kê khai, bổ sung hồ sơ 

(nếu có). Đối với những hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận, viết giấy tiếp 

nhận hồ sơ và hẹn tr  kết qu , cập nhật: Vào sổ theo dõi, vào phần mềm một cửa 
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và chuyển hồ sơ cho bộ phận chức năng gi i quyết theo quy định tại quyết định 

này. 

2. Đối với những hồ sơ gi i quyết chậm hẹn thì ph i có văn b n xin lỗi, 

đồng thời thông báo cho tổ chức, cá nhân biết, nêu rõ lý do chậm hẹn; hẹn ngày 

tr  kết qu  lần hai. 

3. Rà soát, theo dõi kết qu  thực hiện thủ tục hành chính; tổng hợp báo 

cáo kết qu  thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa theo quy định. 

4. Tổ chức niêm yết công  hai Quyết định này tại Bộ phận tiếp nhận và 

tr   ết qu . 

Điều 21. Trách nhiệm của Văn phòng UBND huyện 

1. Gi i quyết hồ sơ đúng pháp  uật, đúng thời gian quy định. 

2. Xem xét thành  ập đoàn thẩm định, tiến hành thẩm định trực tiếp tại cơ 

sở nơi đề nghị cấp giấy phép mà yêu cầu ph i có  ết qu  thẩm định.  

3. Trường hợp việc gi i quyết hồ sơ của tổ chức và cá nhân  iên quan đến 

nhiều phòng và nhiều cơ quan  hác thì ph i có trách nhiệm  iên hệ với các 

phòng và các cơ quan xin    iến tham gia để gi i quyết các thủ tục cần thiết 

trong thời gian đã quy định.  

4. Trường hợp  hông thể gi i quyết hồ sơ đúng thời gian quy định như đã 

hẹn thì có văn b n xin  ỗi gửi bộ phận tiếp nhận và tr   ết qu  gửi tổ chức, cá 

nhân biết    do và hẹn  ại thời gian tr   ết qu . 

5. Tổ chức niêm yết công  hai Quyết định này tại Văn phòng. 

Điều 22. Trách nhiệm của các phòng chuyên môn có liên quan 

Phối hợp với Văn phòng UBND huyện để gi i quyết và hoàn tất các thủ 

tục liên quan. 

Điều 23. Điều khoản thi hành 

Trong quá trình thực hiện theo Quyết định này, Văn phòng UBND huyện 

có  hó  hăn vướng mắc cần có văn b n gửi UBND huyện để đề nghị Sở Y tế 

xem xét, gi i quyết./. 

 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lý Văn Lâm 
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PHỤ LỤC 1:  Mẫu giấy tờ áp dụng theo 

Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1441/QĐ-UBND  ngày 11/7/2018 của 

UBND huyện Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính 

lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng của ngành Y tế thuộc  thẩm quyền 

giải quyết của UBND huyện) 

 

STT 
Ký hiệu 

mẫu giấy tờ 
Tên mẫu giấy tờ 

1 M u số PL1/01/QĐ09 M u phiếu hướng d n hoàn thiện hồ sơ 

2 M u số PL1/02/QĐ09 M u phiếu theo dõi hồ sơ 

3 M u số PL1/03/QĐ09 M u giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn tr  kết qu  

4 M u số PL1/04/QĐ09 M u phiếu kiểm soát quá trình gi i quyết hồ sơ 
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Mẫu số  PL1/01/QĐ09 

TÊN CƠ QUAN 

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ  

TRẢ KẾT QUẢ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:…… /HDHS Lạng Sơn, ngày …… tháng …… năm…… 

  

PHIẾU HƢỚNG DẪN HOÀN THIỆN HỒ SƠ 

Hồ sơ của:.....................................................................................................  

Nội dung yêu cầu gi i quyết: 

.........................................................................................................................  

Địa chỉ:............................................................................................................  

Số điện thoại…………………………Emai :.................................................  

Yêu cầu hoàn thiện hồ sơ gồm những nội dung sau: 

1..........................................................  

2..........................................................  

3..........................................................  

4..........................................................  

...........................................................  

...........................................................  

Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ nếu có vướng mắc, ông (bà) liên hệ với 

………… số điện thoại………………… để được hướng d n./. 

  

  NGƢỜI HƢỚNG DẪN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số  PL1/02/QĐ09 

TÊN CƠ QUAN 

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ  

TRẢ KẾT QUẢ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

SỔ THEO DÕI HỒ SƠ 

TT 

Mã 

hồ 

sơ 

Tên 

TTHC 

Số 

lƣợng 

hồ sơ 

(bộ) 

Tên 

cá 

nhân, 

tổ 

chức 

Địa 

chỉ, 

số 

điện 

thoại 

Cơ 

quan 

chủ 

trì 

giải 

quyết 

Ngày, tháng, năm Trả kết quả 
Ghi 

chú 

Nhận 

hồ sơ 

Hẹn 

trả 

kết 

quả 

Chuyển 

hồ sơ 

đến cơ 

quan 

giải 

quyết 

Nhận 

kết 

quả từ 

cơ 

quan 

giải 

quyết 

Ngày, 

tháng, 

năm 

Ký 

nhận 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

Ghi chú: Sổ theo dõi hồ sơ được lập theo từng  ĩnh vực hoặc nhóm  ĩnh 

vực tại Bộ phận tiếp nhận và tr  kết qu  
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Mẫu số PL1/03/QĐ09 

TÊN CƠ QUAN 

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ  

TRẢ KẾT QUẢ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:……/TNHS Lạng Sơn, ngày …… tháng …… năm…… 

 

GIẤY TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ HẸN TRẢ KẾT QUẢ 

Mã hồ sơ:…… 

(Liên: Lưu/giao khách hàng) 

Bộ phận tiếp nhận và tr  kết qu .....................................................................  

Tiếp nhận hồ sơ của:......................................................................................  

Địa chỉ: ..........................................................................................................  

Số điện thoại: …………………… Emai :......................................................  

Nội dung yêu cầu gi i quyết:...........................................................................  

1. Thành phần hồ sơ nộp gồm: 

1......................................................................  

2......................................................................  

3......................................................................  

4......................................................................  

........................................................................  

2. Số  ượng hồ sơ:…………(bộ) 

3. Thời gian gi i quyết hồ sơ theo quy định  à:…………ngày 

4. Thời gian nhận hồ sơ: ….giờ.... phút, ngày ... tháng …năm…. 

5. Thời gian tr  kết qu  gi i quyết hồ sơ:…giờ.. phút, 

ngày….tháng….năm… 

6. Đăng    nhận kết qu  tại:…………… 

Vào Sổ theo dõi hồ sơ, Quyển số:………………… Số thứ tự…………… 

 

NGƢỜI NỘP HỒ SƠ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

NGƢỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: 

- Giấy tiếp nhận và hẹn tr  kết qu  được lập thành 2 liên; một liên chuyển 

kèm theo Phiếu kiểm soát quá trình gi i quyết hồ sơ và được  ưu tại Bộ phận 

tiếp nhận và tr  kết qu ; một liên giao cho cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ; 

- Cá nhân, tổ chức có thể đăng    nhận kết qu  tại Bộ phận tiếp nhận và tr  

kết qu  hoặc tại nhà (trụ sở tổ chức) qua dịch vụ bưu chính. 
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 Mẫu Số PL1/04/QĐ09 

TÊN CƠ QUAN 

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ  

TRẢ KẾT QUẢ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:……/KSGQHS Lạng Sơn, ngày …… tháng …… năm…… 

PHIẾU KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ 

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn tr  kết qu  số: ……… 

(Chuyển kèm theo Phiếu kiểm soát quá trình gi i quyết hồ sơ này) 

Cơ quan (bộ phận) gi i quyết hồ sơ:...............................................................  

Cơ quan phối hợp gi i quyết hồ sơ:.................................................................  

TÊN CƠ QUAN THỜI GIAN GIAO, NHẬN HỒ SƠ 

KẾT QUẢ GIẢI 

QUYẾT HỒ SƠ 

(Trƣớc hạn/đúng 

hạn/quá hạn) 

GHI 

CHÚ 

1. Giao: 

Bộ phận TN&TKQ 

2. Nhận:…… 

…giờ…phút, ngày … tháng … năm....     

Ngƣời giao 

(Ký và ghi rõ họ 

tên) 

Ngƣời nhận 

(Ký và ghi rõ họ 

tên) 

  

1. Giao:……… 

2. Nhận: ……… 

…giờ…phút, ngày … tháng … năm....     

Ngƣời giao 

(Ký và ghi rõ họ 

tên) 

Ngƣời nhận 

(Ký và ghi rõ họ 

tên) 

  

1. Giao: ………… 

2. Nhận: ………… 

…giờ…phút, ngày … tháng … năm....     

Ngƣời giao 

(Ký và ghi rõ họ 

tên) 

Ngƣời nhận 

(Ký và ghi rõ họ 

tên) 

  

…… ……     

…… ……     

…… ……     

1. Giao:………… 

2. Nhận: 

Bộ phận TN&TKQ 

…giờ…phút, ngày … tháng … năm....     

Ngƣời giao 

(Ký và ghi rõ họ 

tên) 

Ngƣời nhận 

(Ký và ghi rõ họ 

tên) 

  

Ghi chú: 
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- Trường hợp hồ sơ được chuyển qua dịch vụ bưu chính thì thời gian giao, nhận hồ sơ 

và việc ký nhận thể hiện trong hóa đơn của cơ quan Bưu chính; 

- Kết qu  gi i quyết hồ sơ do bên nhận ghi khi nhận bàn giao hồ sơ. 
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PHỤ LỤC 2: Mẫu giấy từ áp dụng theo Thông tƣ số 47/2014/TT-BYT  

Ban hành kèm theo Quyết định số: 1441/QĐ-UBND  ngày  11/7/2018 của 

UBND huyện Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính 

lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng của ngành Y tế 

 thuộc  thẩm quyền giải quyết của UBND huyện) 

 

STT 
Ký hiệu mẫu giấy tờ Tên mẫu giấy tờ 

1 M u số PL2/06/TT47 

Đơn đề nghị Xác nhận kiến thức về ATTP đối với tổ 

chức 

2 M u số PL2/07/TT47 

Đơn đề nghị Xác nhận kiến thức về ATTP đối với cá 

nhân 

3 M u số PL2/01/TT47 

Đơn đề nghị Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm (Dùng cho cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn 

uống) 

4 M u số PL2/04/TT47 

Đơn đề nghị Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm (Dùng cho cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn 

uống) 
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 Mẫu số PL2/06/TT47 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------- 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 

Kính gửi: ….. (cơ quan có thẩm quyền xác nhận kiến thức về ATTP) 

Tên tổ chức/doanh nghiệp: ………………………………………...… 

Tên người đại diện:…………………………………………………… 

Giấy CNĐKDN (hoặc CMTND đối với người đại diện) số ………………… cấp 

ngày ….. tháng ….. năm ………, nơi cấp ……………………………………… 

Địa chỉ: …………………………….., Số điện thoại ………………………… 

Số Fax  ……………………………… E-mai  ……………………………… 

Sau khi nghiên cứu tài liệu quy định kiến thức về an toàn thực phẩm chúng tôi 

đã hiểu rõ các quy định và  iến thức về an toàn thực phẩm. Nay đề nghị Qu  cơ 

quan tổ chức  iểm tra, xác nhận kiến thức cho chúng tôi theo quy định với danh 

sách gửi kèm theo. 

  

  Địa danh, ngày ….. tháng … năm ……. 

Đại diện Tổ chức/cá nhân 

(Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 
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Danh sách đề nghị  ác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 

(kèm theo Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của………. 

 (tên tổ chức) 

TT Họ và Tên 
Năm 

sinh 
Nam Nữ Số CMTND 

Ngày, tháng, năm 

cấp 
Nơi cấp 

                

                

                

  

  Địa danh, ngày ….. tháng … năm…… 

Đại diện Tổ chức xác nhận 

(Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 
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Mẫu số PL2/07/TT47 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------- 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 

Kính gửi: ….. (cơ quan có thẩm quyền xác nhận kiến thức về ATTP) 

Tên cá nhân ………………………………………...… 

CMTND số ………………… cấp ngày ….. tháng ….. năm ………, nơi cấp 

……………………………………… 

Địa chỉ: …………………………….., Số điện thoại ………………………… 

Số Fax  ……………………………… E-mai  ……………………………… 

Sau khi nghiên cứu tài liệu quy định kiến thức về an toàn thực phẩm tôi đã hiểu 

rõ các quy định và  iến thức về an toàn thực phẩm. Nay đề nghị qu  cơ quan tổ 

chức  iểm tra, xác nhận kiến thức cho tôi theo quy định. 

  

  Địa danh, ngày ….. tháng … năm ……. 

Ngƣời đề nghị 

(Ký ghi rõ họ, tên) 
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Mẫu số PL2/01/TT47 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

…………....., ngày........ tháng........ năm 20…. 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

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

(Dùng cho cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống) 

 

Kính gửi: ............................................................................................... 

 

Họ và tên chủ cơ sở: ............................................................................... 

Tên cơ sở: ............................................................................................... 

Địa chỉ trụ sở (theo  iấy chứng nhận đăng k  kinh ............................... 

Điện thoại:..................................Fax:....................................................... 

Địa chỉ  inh doanh (nếu khác với địa chỉ cơ sở theo  iấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh) ………..………………………………………………… 

Điện thoại:..................................Fax:........................................................... 

Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng     inh doanh:…………………….. 

Quy mô kinh doanh dự kiến (tổng số suất ăn/ ần phục vụ):…... .............. 

Số  ượng người  ao động:................(trực tiếp:...........; gián tiếp:...............) 

Đề nghị được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: 

................................................................................................................................. 

 CHỦ CƠ SỞ 

(ký tên & ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số PL2/04/TT47 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI  

GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM 

 

Kính gửi : (Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm) 

 

Cơ sở.............................đã được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm số......................., ngày.... tháng...... năm...........của................. 

....................................................................................................................... 

Lý do cấp đổi:…………………………………………………………… 

Hồ sơ cấp đổi lại Giấy chứng nhận bao gồm : 

1. Đơn đề nghị  cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm. 

2..................................................................................................................... 

3..................................................................................................................... 

4..................................................................................................................... 

  

 CHỦ CƠ SỞ 

(K  tên, đóng dấu) 
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PHỤ LỤC 3:  Mức thu phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm theo 

Thông tƣ số 279/2016/TT-BTC  

Ban hành kèm theo Quyết định số: 1441/QĐ-UBND  ngày  11/7/2018 của 

UBND huyện Quy định thực hiện theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính 

lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng của ngành Y tế thuộc  thẩm quyền 

giải quyết của UBND huyện.) 
 

BIỂU PHÍ TRONG CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính) 

Stt Loại phí Mức thu 

I 
Phí thẩm định cấp phép lƣu hành, nhập khẩu,  ác 

nhận, công bố trong lĩnh vực an toàn thực phẩm 
  

1 

Thẩm định hồ sơ công bố hợp quy và công bố phù hợp 

quy định an toàn thực phẩm đối với thực phẩm tăng 

cường vi chất dinh dưỡng; thực phẩm chức năng 

  

  - Công bố  ần đầu 1.500.000 đồng / ần/s n phẩm 

  - Công bố  ại 1.000.000 đồng / ần/s n phẩm 

2 

Thẩm định hồ sơ công bố hợp quy và công bố phù hợp 

quy định an toàn thực phẩm (trừ thực phẩm tăng cường vi 

chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng); phụ gia thực 

phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; các thực phẩm  à 

thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, dụng cụ, vật  iệu 

bao gói, chứa đựng thực phẩm; công bố hợp quy và công 

bố phù hợp quy định đối với thuốc  á 

  

  - Công bố  ần đầu 500.000 đồng / ần/s n phẩm 

  - Công bố  ại 300.000 đồng / ần/s n phẩm 

3 

Thẩm định hồ sơ công bố đối với s n phẩm nhập  hẩu 

(trừ thực phẩm chức năng) chỉ nhằm mục đích sử dụng 

trong nội bộ cơ sở s n xuất, siêu thị,  hách sạn 4 sao trở 

lên 

150.000 đồng / ần/s n phẩm 

4 
Xác nhận  ô hàng thực phẩm nhập  hẩu (Chưa bao gồm 

chi phí  iểm nghiệm) 

1.500.000 đông / ô hàng + (số 

mặt hàng x 100.000 đồng), tối 

đa 10.000.000 đồng/ ô hàng 

5 
Thẩm định hồ sơ đăng     ưu hành bộ xét nghiệm nhanh 

thực phẩm 

3.000.000 đồng / ần/bộ xét 

nghiệm 

II Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm 

 uất khẩu(Giấy chứng nhận  ưu hành tự do, giấy chứng 
1.000.000 đồng/ ần /giấy 
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nhận xuất  hẩu, giấy chứng nhận y tế) chứng nhận 

III 
Phí thẩm định điều kiện hành nghề, kinh doanh thuộc 

lĩnh vực an toàn thực phẩm 
  

1 
Thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều  iện an toàn thực 

phẩm: 
  

a Thẩm định cơ sở  inh doanh thực phẩm 1.000.000 đồng / ần/cơ sở 

b Thẩm định cơ sở  inh doanh dịch vụ ăn uống:   

  - Phục vụ dưới 200 suất ăn 700.000 đồng / ần/cơ sở 

  - Phục vụ từ 200 suất ăn trở  ên 1.000.000 đồng / ần/cơ sở 

c 
Thẩm định cơ sở s n xuất thực phẩm (trừ cơ sở s n xuất 

thực phẩm b o vệ sức  hỏe) 
3.000.000 đồng / ần/cơ sở 

d 
Thẩm định cơ sở s n xuất thực phẩm b o vệ 

sức  hỏe theo hướng d n thực hành s n xuất tốt (GMP) 
22.500.000 đồng / ần/cơ sở 

2 

Thẩm định điều  iện cơ sở  iểm nghiệm, tổ chức chứng 

nhận hợp quy và cơ quan  iểm tra nhà nước về thực phẩm 

nhập  hẩu: 

  

a Đánh giá  ần đầu, đánh giá mở rộng 32.000.000 đồng/  ần/đơn vị 

b Đánh giá  ại 22.500.000 đồng / ần/đơn vị 

IV 

Phí thẩm định nội dung kịch bản phim, chƣơng trình 

trên băng, đĩa, phần mềm, trên các vật liệu khác và tài 

liệu trong quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm, 

chất hỗ trợ chế biến thuộc lĩnh vực y tế 

1.200.000 đồng / ần/s n phẩm 

V Phí thẩm định  ác nhận kiến thức an toàn thực phẩm 30.000 đồng / ần/người 

 


