
UBND THANH PHO HA NOT  CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA V1T NAM 
SO CONG THU'NG Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

SM'133/HD-SCT Ha Nói, ngày-i'T tháng 5 nàm 2021 

HffiNG DAN 

Quãn 1 diu kiin bào dam an toàn thlFc phm dôi vi co so' san xuât, kinh 
doanh không thuc din cp Giy chirng nhn co' so' dü diêu kiin an toàn thrc 

phâm linh virc Cong Thtro'ng trên da bàn thành phô Ha Ni 

Can ci'c Lut An toàn thy'c phdm, 

Can c& Nghj djnh so' 77/2016/ND-CT ngày 01/7/2016 cia ChInh phi sz'ra 
dOi, bO sung mç5t so dieu kiçn v ddu tu' kinh doanh trong linh vyv mua ban hang 
hóa quOc té, hóa chth, vat lieu no' cOng nghip, phán bón, kinh doanh khI, kinh 
doanh thy'c phám thu5c phqm vi quán lj cia Bç5 Cong Thwcrng, 

Cánci Nghj dinh so' 15/2018/ND-CP ngày 02/02/2018 cia C'hInh phi quy 
dinh chi tiêt thi hành mQt so diêu cüa LutAn toàn thy'cphâm, 

Can ct Nghj dinh so' 08/2018/ND-CT ngày 15/01/2018 cia C'hInh phi'i tha 
dOi mç5t sO Nghj djnh lien quan dê'n diu kin ddu tu' kinh doanh thuç5c phgm vi 
quán lj nhà nu'ó'c cüa B5 COng Thu'crng, 

Can c& Nghj dinh sO' 1 7/2020/ND-CP ngày 05/02/2020 cüa ChInh phz't tha 
dOi, bo' sung mt sO' diu cia các Nghj djnh lien quan dIn diêu kin dâu tu' kinh 
doanh thuç5c liih v,'c quán l nhà nzthc cla B5 COng Thu'cxng, 

Can cz' Quyé't d.inh so' 14/2019/QD-UBND ngày 05/7/2019 c?a UBND thành 
phO Ha N5i ve viçc ban hành quy d.inh phân cOng, phán cap quán lj ye an toàn 
thirc phám trên d/a bàn thành pliO' Ha Nói, 

Can cii' van bàn so' 1199/UBND-KT ngày 23/4/2021 cja UBND thành phO 
Ha Nç5i ye vic quán lj ATTP lThh vy'c COng Thu'cmg theo quy djnh tgi Nghj djnh sO 
17/2020/ND-CP cia ChInhphii 

S Cong Thucrng huóng dn quãn 1 diu kin bão dam an toàn th%rc phm 
di vó!i  co so' san xut kinh doanh không thuc din cp giy chimg nhn co so' dü 
diu kin an toàn thirc phm linh vIc cong thuo'ng trên dja bàn thành phô Ha Ni, 
cu th nhu sau: 

I. Miic dIch, di ttrqng áp diing 

1. Myc dich 

Huó'ng dn quán 1 diu kin bão dam an toàn thrc phm d6i vâi Ca so' san 
xut, kinh doanh thirc phrn không thuc din cp Giy chü'ng nhn ca so' dü diêu 
kin an toàn thirc phm linh vrc Cong Thuang trén dja bàn thành phé Ha Ni. 
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2. D6i tw7ng dp ding 

- Cãc Ca s& không thuôc din cp Giy chiirng nhn co sâ dU diu kin an 
toàn thçrc phâm theo quy dinh tai các dim c, d, d, e, k Khoãn 1 Diêu 12 - Nghj 
djnh s 15/201 8/ND-CP ngày 22/02/2018 quy djnh chi tit thi hành mt s6 diêu cUa 
Luât An toàn thc phm, bao gm: 

a)So'chnhô1é; 

b) Kinh doanh thirc phm nhô lé; 

c) Kinh doanh thc phtm bao gói san; 

d) San xut, kinh doanh diing ci, vt 1iu bao gói, chüa dirng thrc phm; 

d) Ca s dâ duçic cp mt trong các Giy chiirng nhn: Thirc hành san xut 
t6t (GMIP), H thông phân tIch môi nguy và diem kiêm soát tâi hin (HACCP), H 
thông quàn 1 an toàn thuc phm ISO 22000, Tiêu chuân thc phâm quôc tê (IFS), 
Tiêu chuân toàn câu ye an toàn thirc phm (BRC), Chimg nhn h thông an toàn 
thuc phâm (FSSC 22000) hoäc tuang ducing con hiu 1irc (sau day gi tat là Giây 
chz'mg nhn). 

- Các ca quan, t chirc, cá nhãn có lien quan dn ca sâ nêu trén. 

II. Htro'ng dn quãn 1 dôi vri co' s& không thuc din cp Giy chtrng 
nhn co' s& dü diu kiin an toàn thurc phâm 

1. Hithng dan chung 

- Di vi co quan quàn 1 nba nurc: Thirc hin quán 1 diu kin báo dam an 
toàn thirc phm di voi co sâ san xut, kinh doanh thic phrn không thuc din cap 
Giây chirng nhn dü diu kin an toàn thrc phm lTnh vIc Cong Thuong trên dja 
bàn thành ph6 Ha Ni thông qua vic tip nhn bàn cam kt bão dam an toàn thçrc 
phm hoc mt trong các Giy chtmg nhn (ban sao có xác nhan cüa ca sâ), thanh 
tra, kiêm tra vic chp hành quy djnh cüa pháp 1ut v an toàn thirc phâm sau tiêp 
nhân và xir l nghiêm các vi phtm (nu có). 

- Ca s san xut, kinh doanh không thuc din cp Giy chimg nhn ca s 
dü diu kin an toàn thirc phm: Thirc hin g11i bàn cam kêt hotc mt trong các 
Giy chirng nhtn (bàn sao có xác nhan cüa ca sâ): Thirc hành san xut t6t (GMP), 
H thông phân tIch môi nguy và diem kiêm soát tâi htn (HACCP), H thông quãn 
1 an toàn thixc phâm ISO 22000, Tiêu chuân thirc phâm quOc tê (IFS), Tiêu chuân 
toàn cu v an toàn thirc phm (BRC), Chüng nhn h tMng an toàn thirc phâm 
(FSSC 22000) hoc tuang duang con hiu 1rc dn ca quan quàn 1 nhà nuóc duçic 
phân cOng tiêp nhn (Noi dung bàn cam kIt.• theo máu tqi Phy lyc 01 kern theo 
Hu'óng dan nay,). 

2. Tilp nhçmn bàn cam kit hoc Gi4 chá'ng nhln 

- Ca s thuc diên cam k&: 

+ TruOng hap ca s san xut, kinh doanh chun bj hott dng: Ca si thirc 
hin gui bàn cam kt 1n dtu truOc khi khi hot dng dn Ca quan quàn 1 nhà nuâc 
duçc phân cOng tiêp nbn. 
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+ Trung hçp Ca s dang tin hành hoat dng san xut, kinh doanh thirc 
phâm: Ca si khân truang thirc hin gUi bàn cam két và gUi 1ti bàn cam kêt khi có 
sr thay di v loai hmnh hot dng, mat  hang san xut, kinh doanh dn ca quan 
quán 1 nhà nuâc ducc phân cong tip nhn. 

- Ca si du?c cp mt trong cac Giy chtTrng nhn cia nêu tii m1c 1.2: 

+ Trueing hap ca sä san xut, kinh doanh chun bj hott dng: Ca s thrc 
hin gUi Giây chUng nhan (bàn sao có xac nhn cUa ca sâ) lan dâu sau khi ducic cap 
den Ca quan quãn l nhà nuó!c  dugc phân cong tiêp nhn. 

+ Trumg hap ca sä dang tin hành hott dng san xut, kinh doanh thc 
phâm: Ca s khn truang thc hin gUi Giy ch&ng nhn (bàn sao có xác nhtn cUa 
ca s) ln du sau khi dugc cp Giy chüiig nhn; Gity chüng nhn (bàn sao có 
xác nhtn cüa ca s) khi thay di ni dung trong Giy ch(mg nhn cü hoac  cp 1i 
do Giy chiirng nhn eQ hêt hn hiu 1irc dn ca quan qun 1 nhà nuc duqc phân 
cong tiêp nhn. 

3. Thanh tra, kkm tra vic chp han/i các quy djnh cüa pháp luçIt ye an 
bàn thrcphâm vàxirl viphçzm (neu co) 

Ca quan duoc phân cong quán 1 có trách nhim thirc hin thanh tra, kim 
tra vic chap hành các quy djnh cQa pháp 1ut v an toàn thrc phm eQa các ca sâ 
theo kê hoach hang nàm hoäc thuc hiên kiêm tra dt xuât theo quy djnh. Trung 
hap phãt hiên vi pham, true tip hoäc d xuât ngui có thtm quyên xU l nghiem 
theo quy dnh (Biên bàn kiêm tra tham kháo theo mdu tgi Phy lyc 02 kern theo 
Hu'óng dan nay). 

III. Htthng dn to chüc thrc hin 

1. Trdc/i nhim càa S Cong T/urcng 

- Tip nhn bàn cam kt bào dam an toàn thirc ph.m d& vâi doanh nghip, 
hap tác xà tiên hành hot dQng san xuât, kinh doanh thirc phâm linh virc Cong 
Thuang nhu sau: Sa ch nhö lé; kinh doanh thirc phtm bao gOi san; san xuât, kinh 
doanh diing cii, vt 1iu bao gói, chUa ctirng thrc phrn. 

- Tip nhn mt trong các Giy chrng nhn (bàn sao có xác nhgn cia co' 
s6): Thirc hành san xut tt (GMP), H thng phân tIch mi nguy và dim kiêm 
soát ti han (HACCP), H th6ng quàn l an toàn thçrc phm Iso 22000, Tiêu chuân 
thrc phm quc t (IFS), Tiêu chun toàn cu v an toàn thçrc phâm (BRC), Chirng 
nh.n h thông an toàn thrc phrn (FSSC 22000) hoac tuang duang cOn hiu lirc dOi 
vâi doanh nghip, hap the xã thuc phrn vi quàn l. 

- Xây dçrng và t chUc trin khai thçcc hin k hoch thanh tra, kim tra vic 
chp hành quy djnh cUa pháp lut v an toàn thrc phàm dôi vth các ca sâ san xuât, 
kinh doanh thixc phm thuc phtm vi quàn 1, trong dO có ca s san xuât, kinh 
doanh không thuôc diên cap Giy chUng nhn dU diêu kin an toàn thirc phâm. XU 
l hoc d xut xU 1 nghiêm các hành vi vi phm và cong khai rng râi thông tin 
eác ca s vi phtm. 
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- Tin hành kim tra dot xut khi xay ra sir Co ye an toàn thirc phm ho.c 
theo chi dto cüa UBND Thành ph6 va d nghj cüa các Co quan chüc nàng có lien 
quan. 

- Thu?img xuyen rà soát, nm bt thông tin, tinh hInh hot dng cüa các co si 
không thuc din cp Giy chüng nhn co sâ dU diu kin an toàn thirc phâm thuc 
phrn vi quàn 1 theo phân công, phân cap. 

- Luu trü bàn cam kt hoc Giy ching nhn, các h so lien quan dn hoat 
dông kiêm tra vic chap hành quy djnh cüa pháp 1ut v an toàn thçrc phâm sau 
tiêp nhn. 

2. Trdcli nhiêm cüa UBND cp /iuyên 

- Tip nhân bàn cam kt bào dam an toàn thc phm di vOi h kinh doanh 
tin hành hoit dng san xut, kinh doanh thçrc phm linh vçrc Cong Thirong nhir 
sau: so ch nhO lé; kinh doanh thuc phm nhO lé; kinh doanh thrc phâm bao gói 
sin; san xuât, kinh doanh dyng cu, vat 1iu bao gói, chüa drng thirc phm. 

- Tip nhn mt trong các Giy chüng nhn (ban sao Co xác nhçn cüa cci 
s&): Thic hành san xu.t t& (OMP), H thng phân tich mi nguy và diem kiêrn 
soát toi han (HACCP), H thông quàn l an toàn th'çrc phâm Iso 22000, Tiêu chuân 
thrc phâm quc t (IFS), Tiêu chun toàn cu v an toàn thrc phtm (BRC), Chg 
nhn h thông an toàn thuc phâm (FSSC 22000) hoc tuo'ng duo'ng con hiu lrc dôi 
vi h kinh doanh thuc phm vi quàn l. 

- Xây drng và t chirc trin khai thirc hin k hoich kim tra vic chip hành 
quy djnh cüa pháp lut v an toàn thirc phm di vâi Co sâ san xuât, kinh doanh 
không thuôc din cap Giây chirng nhn dU diu kin an toàn thirc phâm sau khi tiêp 
nhn bàn cam kt hoc Giy chüng nh.n. Xir 1 hotc d xut xü l nghiêm các 
hành vi vi phrn và cong khai rng rài thông tin các CO SO Vi phm. 

- Tin hành kim tra dt xut khi xãy ra si.r c v an toàn thrc phm hoc 
theo chi do cüa UBND Thành ph và d nghj cüa các co quan chirc näng có lien 
quan. 

- ThuO'ng xuyen rà soát, n&m b&t thông tin, tInh hInh hott dng cüa CáC CO 5 
không thuc din cap Giây chrng nh.n co s dU dieu kin an toàn thçrc phm thuc 
phm vi quàn 1 theo phân công, phân c.p. 

- Liru trü bàn cam kt hoc Giy chimg nhn, các h so lien quan dn hott 
dng kiêm tra viC chap hành quy djnh cUa pháp lut v an toàn thirc ph.m sau tiêp 
nhân. 

3. Trách nhiêm cüa UBND cEp xã 

- Tip nhân bàn cam kt bào dam an toàn thrc phm di vói co sâ san xuât, 
kinh doanh thrc ph.m linh virc Cong Thuo'ng không có Gi.y chüng nhtn dang k 
kinh doanh. 

- Xây dung va t chirc trin khai thçrc hin k ho.ch kim tra vic chp hành 
quy djnh cUa pháp luat ye an toàn thrc phm di vi Co 5 san xut, kinh doanh 
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không thuc din cp Giy chüng than dü diu kin an toàn thirc phm sau khi tip 
nhn bàn cam kt. Xir 1 hoc d xuât xir 1 nghiêm các hành vi vi phm và cong 
khai rng rài thông tin các cci s vi phtm. 

- Tin hành kim tra dot xu,t khi xay ra six c v an toàn thirc phm ho.c 
theo chi dao  cüa UBDN Thành phô, UBND cap huyn và dé nghj cüa các co quan 
chirc nàng có lien quan. 

- Thu?mg xuyên rà soát, n,m b&t thông tin, tInh hInh hoit dng cüa các cci sâ 
không thuôc din cp Giây chirng nhân cci sâ dü diêu kin an toàn thixc phâm thuc 
phim vi quãn 1 theo phân công, phân cp. 

- Luii trü bàn cam k&, các h sci lien quan den ho,t dng kim tra vic chp 
hàith quy djnh cüa pháp luat  ye an toàn thçic phâm sau tiêp nh.n. 

4. Các cr so' san xut, kinh doanh thrc phm không thu3c d4n cip Giy 
chá'ng nhmn íîà diu kin an toàn Eli rc phâm itnl, vrc Cong Thwong trên dja bàn 
than!, pliô Ha Ni 

- Co trách nhim cp nht va chp hành dy dCi các quy djnh cUa pháp 1uQt 
hin hành ye an toàn thrc phm. 

- Thirc hin vic gui bàn cam kt hoc Giy chirng nhn (bàn sao có xác 
nhan cüa co sâ) theo dung rni1c 11.2 HuthTlg dn nay. 

- Cung c,p thông tin cO lien quan khi cO du hiu vi phm gay mat an toàn 
thirc phâm và chju sr kim tra cüa các ca quan quail 1,2 nhà nucc. 

Trên day là Hung dn phucrng th'tirc quail l diu kin bào dam an toàn thçrc 
phâm dôi vi ca s san xuât kinh doanh không thuc din cap Gity chüng nh.n co 
so' dñ diêu kiên an toàn thuc phrn lTnh vrc cong thuo'ng trên dja bàn thành phô Ha 

Ni, dê nghj các co quan, don vj có lien quail, các t chüc, Ca nhân san xuât, kinh 
doanh thirc phâm lTnh vixc Cong Thuong trên dja bàn thành phô Ha Ni to chrc 
trien khai thuc hiên cO hiêu qua và bão dam dung quy dlnh  cüa pháp lut./.__— 

Ntiinithn: 
- Bô Cong Thuong; 
- UBND Thành ph; 
- ChU tjch UBND Thành ph; 
- Các SO': Nong nghip &PTNT, Y t; 
- Cic Quãn 1 Thj tru'O'ng Ha Ni; 
- UBND các qun, huyn, thj xã; 
- Thanh tra SO', phong QLCN; 
- PhOng Kinh t - UBND các Q,H,TX; 
- Liiu VT, QLTM. 



PHIJLUCO1 

MU BAN CAM KET SAN XUAT, KINH DOANH TH1J'C PHAM AN TOAN 

(Ban hành kern theo Hu&ng dn s /HD-SCT ngày.... tháng nàrn 2021 cüa 
S& Cong Thuv'ng Ha Nç5i,) 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA V11T NAM 
Dc lap - Tir do - Hnh phüc 

,ngày ... tháng ... nàm 20... 

BAN CAM KET 

San xut, kinh doanh thirc phm an toàn 

KInh gUi:  (ten co' quan quail 1) 

Ten co' sI Ca nhân  

S Giy chUng nhtn dãng k1 d&u tui Giy chUng nhn dàng k kinh doanh (di vO'i 
cci s&) , s Giây chUng minh thu nhan dan hoc Can cuâc cong 
dân (dói vó'i cá nhán):..................... 

Ngay cp: Noi cap:  

ChU ca s san xut, kinh doanh:  

Dja dim san xut, kinh doanh:  

Dia chi lien he:  

Diên thoai:  , Fax:  E-mail  

Mt hang san xut, kinh doanh  

Noi tiêu thii san phm'  

Co' sâ xin cam kt thuc hiên dy dü cac yêu cu bào dam an toàn thirc phm theo 
quy djnh cUa pháp 1ut hin hành trong  

(Ghi rö mit hang san xuá't/ kinh doanh) 

Nu có vi phrn, chUng tôi xin hoàn toàn chju trách nhim trithc pháp lutt. 

Bàn cam kt nay duçc 1p thành 02 ban có giá trj nhu nhau, co quan quãn l gift 01 
bàn, co sâ gift 01 bàn. 

Chü co so'! cá nhân 
(, dóng dáu, ghi rö hQ ten) 



PHU LUC 02 

MAU BIEN BAN KIEM TRA VIC THUC HIN CAM KET SAN XUAT, 
KINH DOANH THT)C PHAM AN TOAN 

(Ban han/i kern theo Hzthng dan s /HD-SCT ngày.... tháng nárn 2021 cüa 
So' COng Thu'o'ng Ha N5i) 

(TEN CO QUAN QUAN L) CONG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIT NAM 
Dôc lap - Tr do - Hnh phüc 

Ha Nói, ngày... tháng......nám....... 

BIEN BÀN KIEM TRA 

Vic chap hành quy d1nh cüa pháp 1ut v an toàn thurc phâm di v&i co' so' san 
xuât, kinh doanh thirc phâm không thuc din cap Giy chu'ng nhn 

co' so' dü diêu kiin an toàn thurc phâm 

I. THÔNG TIN CHUNG: 

1. Têncos/cánhân  

2.Diachi'  

3. S diên thoti' S Fax (nu co)'  

4. S Giy chCmg nhQtn däng k du tii/ Giy chiIrng nhtn dàng k kinh doanh (dii 
vO'i cci so'): , so Giây chüng mirth thu nhân dan hoc Can cuc cong 
dan' (dói vOl cá nhán):..  

Ngày cp .Noi cp'  

5. Mt hang san xut, kinh doanir  

6. Thông tin v Ban cam kt bão dam ATTP/ mt trong các Gity chüng nhn: Thirc 
hành san xuât tot (GMP), He thông phân tIch môi nguy và diem kiêrn soát ti hn 
(HACCP), H thông quãn 1 an toàn thçrc phâm Iso 22000, Tiêu chuân thirc phâm 
quôc tê (IFS), Tiêu chuân toàn câu ye an toàn thrc phâm (BRC), Chüng nhn h 
thông an toàn thçrc phâm (FSSC 22000) hoc tuang duang dâ duqc 
câp  

7. Ngày kim tra'  

8. Thành phn Doàn kim tra: 

9. Dai diên don vi duoc kim tra: 



I. DANI! GIA VIJC CHAP HANH QUY DNH CUA PHAP LUiT YE AN 
TOAN THI)C PHAM 

IlL NHAN XET VA MEN NGH CUA DOAN MEM TRA: 

IV. Y MEN CUA DAI DIEN CO S: 

V. KET LUAN KIEM TRA: 

Ha Nói, ngày......tháng.......nàm...... 

PAl DI1N CO SO DUC MEM TRA 
(Kj, ghi rö hQ ten) 

TRUONG POAN IUEM TRA 
(Kj, ghi rö hp ten) 
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