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UBND THAM-I PHO HA NQI 
SO CONG THIJUNG 

S:A8 /SCT-QLTM 

V/v huàng dn np h sci d ng cp Giy 
chüng nhn Co s dü diêu kin an toàn thijc 
pham; Giây chrng nhn dU diêu kin kinh 
doanh xing dâu, khi, Giây phép ban buôn 
ruçm, thuôc lá cüa các Doanh nghip ing phó 
vci djch COVID-19 trên dja bàn Thành phô. 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tur do - Hanh phüc 

Ha N5i, ngày O tháng 05 näm 2020 

KInh gri: 

- Các Doanh nghip kinh doanh thirc phm; Doanh nghip 
vüa san xuât, vira kinh doanh th?c phâm; 

- Các Doanh nghip kinh doanh xáng du, khI, ru'qu, thuôc lá. 

Thrc hin Chi thi s 1 1/CT-UBND ngày 05/5/2020 cüa Chü tjch LTBNID 
Thành ph v tang ctRng thirc hin quy& 1it các bin pháp phông, chng djch 
COVID-19 trong tInh hInh mOi; Nhm tio diu kin thun igi cho các th chirc, 
cá nhân, doanh nghip np h sc d nghj cp Giy chüng nhn dü diu kin an 
toàn thrc phem di vii cc sâ kinh doanh thçrc phm, cci so vira san XULt vilta 
kinh doanh thrc phm; Giy chüng nhn dü diu kin kinh doanh xàng du, khI; 
Giy phép ban buôn ru'çYu, thuc lá vixa dam bão dugc vic cp phép dung quy 
djnh vOa thrc hin t& cong tác phông, chng djch, SO COng Thucmg d nghj các 
doanh nghip thirc hin rnt s ni dung sau: 

1. Trong thi gian phông, chng djch SO Cong Thuong d ngh các doanh 
nghip g11i h s d ngh cp Giy chüng nhn co' sO dü diu kin an toàn thçrc 
phm d& vOi Co sO kinh doanh thc phm, Co sO vra san xut vra kinh doanh 
thirc phrn; Giy chüng nhn dü diu kin kinh doanh xäng du, khi; Giy phép 
ban buôn ruo'u, thuc lá theo quy djnh hin hành tti Bô phn tip then  và trà kêt 
qua nhung dam báo vic giän cách theo huOng dn cüa can b, hn ché thâp 
nht s lucing cong dan dn giao djch trrc tip tai  BQ phn mt cua; dc bit 
khuyn khIch vic thc hin cac TTHC trên môi truOng mng, thông qua djch 
vii cong trçrc tuyn mirc d 3, muc do 4 trên Cong djch vii cong Quôc gia, Cong 
djch vi cOng cüa Thành ph hoc thirc hin vic nhn và trâ k& qua thông qua 
djch vt Buu chInh cOng Ich cüa Thành ph, thOi gian giai quyt h so dugc tInh 
tir ngày doanh nghip gui online hoc dâu bixu din gui v SO. 
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2. Hin nay do din bin phtrc tp cüa dch Covid-19, Sâ Cong thuccng 
không t chirc Doàn thm djnh thrc t tti doanh nghip và t chüc hu kiêm sau 
khi h& dch. Viêc cp Giy chüng nhn dü diu kin, Giy phép duçic xem xét can 
cü h so doanh nghip nôp, Bàn tu dánh giá thirc té cüa doanh nghip thay cho 
Biên bàn th.m djnh thirc t duçic gui kern cüng các thành phn hi so theo quy dnh 
(Máu ban ty' dánh giá do So' Cong Thtwig xây dy'ng và Co hu'óng dJ'n dánh giá 
kern theo), Cu th: 

- Doanh nghip kinh doanh cra hang ban lé xäng du thirc hin tir dánh 
giá vic tuân thu các diu kin báo dam kinh doanh di vi cira hang d ngh cAp 
Giây chüng nhn cira hang dü diu kin ban lé xäng du (theo MJ'u tgi phy lyc 
sO'01gtrikèrn). 

- Doanh nghip kinh doanh khi thi.rc hin tçr dánb giá vic tuân thu các 
diu kiên bào dam kinh doanh khI dM vâi d nghj cAp Giy chirng nhn dñ diêu 
kiên kinh doanh mua ban khi (theo Mciu tgi Phy lyc sO' sO 02 gi'i kèrn). 

- Doanh nghiêp ban buôn ruçu thirc hin tçr dánh giá vic tuân thu các 
diu kiên bào darn kinh doanh ruou di vi d nghj cAp Giy phép ban buôn 
ruçu (theo MJu tgi Phy lyc sO' sO' 03 gz'i kêrn). 

- Doanh nghip ban buôn san phâm thuc lá thirc hin t1r dánh giá vic 
tuân thu các diu kiên báo dam kinh doanh thuc lá di vôi d nghj cAp Giy 
phép bàn buôn san phm thuc là (theo Mu tgi Phy lyc sO' 04 gz'i kern). 

- Doanh nghip thirc phm: 

+ Doanh nghip kinh doanh thirc phm thirc hin tçr dánh giá vic tuân thu 
các diu kin darn bão ATTP d& vOi dja dirn d ngh cAp Gity chrng nhan co 
s du diu kin ATTP kinh doanh (theo Mcu tçii phyc vy sO' 06 gzri kern). 

+ Doanh nghip vra san xut, vra kinh doanh thrc phm thirc hin tir 
dánh giá vic tuân thu các diu kin dam bào ATTP di vi dja dim dê nghj 
cap Gity chüng nhn Co 5 dü diu kin ATTP (theo Ca 02 máu tqi phyc lyc sO' 
05 và phy lyc sO' 06 gi kern,) 

+ Doanh nghiêp can cur theo huó'ng dn cüa Sâ Cong Thuong tgi phy lyc 
sO' 07 và 08 d thçrc hin tix dánh giá tuong urng vi tüng loai hInh nêu trên. 

(SO' COng Thtccrng gi'i kern 8 Phy lyc hzthng dn doanh nghip thyc hin 
ty' dánh giO dO'i vó'i d nghj cá'p GiO'y chzing nhán co' sO' di diu kién A TTP, Giáy 
ch&ng nhçn th diu kin kinh doanh xáng dcu, khI; Gid'y phép ban buOn ru'cfu, 
thuO'c lá), 
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3. Các doanh nghip thuc hin kê khai, tir dánh giá các ni dung bâo dam 
tInh trung thirc, khách quan và hoàn toân chju trách nhim truóc pháp 1ut v 
các ni dung do. Trong qua trInh hoat  dng kinh doanh phái thumg xuyên cp 
nht, tuân thñ dy dU các quy djnh cüa pháp 1ut v kinh doanh xäng du, khI, 
ruau, thuc lá, ATTP và các quy djnh cüa ChInh phü, Bô Y t, UBND thành phô 
Ha Ni v các bin pháp phông, chng djch COVID-19, chi tin hành boat dng 
kinh doanh khi dã drnyc Si Cong Thuong cp Gity chüng thin,  Giây phép. 

Sâ Cong Thuong thông báo d các doanh nghip np h so d nghj cp 
Giy chirng nhn co s dü diu kin an toàn thic phm; Giy chirng nhn dü 
diu kin kinh doanh xäng du, khi; Giy phép ban buôn ruçiu, thuc lá tai  Sâ 
Cong Thuong bi& và t chirc trin khai thirc hin. Sau khi djch COVID-19 kt 
thüc hoc có chi dao  mâi cüa ChInh phü, UBND Thành ph Ha Ni, Sâ Cong 
Thuong së thông báo 'a  d doanh nghip bit và thrc hin theo quy djnh./.qc— 

Nc! nhân: 
- Nhu' trên; 
- UBND TP; 
- SO Y t; NN&PTNT; 
- UBND các Q,H,Txâ; 
- Các d/c PGD SO; 
- Thanh tra SO; VP SO (B phn 1 cOa); 
- Liru: VT, QLTM 
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Phu hic 01 
(Kern theo van ban so... /SCT-QLTMngay . /04/2021 cia So' Cong Thzing.) 

CONG TY . CQNG HOA XA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
- Dc 1p - Tir do - Hanh phñc 

S: / Ha Nç5i, ngày ... thang.. närn 20.. 

KInh gi'ri: Sâ Cong Thuong Ha Ni 

Ten doanh nghip'  

Dja chi trii sâ chInh: . Diên thoti: Fax  

Dja dirn ci'ra hang kinh doanh xäng du'  

báo dOrn kinh Ching tOi thicc hin tic dánh giá vic tuân th các diu kin 
doanh czca hang xäng dâu nhtc sau: 

I. Các giy to' theo ho so': 

1. Dhu k&n  v chü the kinh doanh, so' hfru ct/a ctkn,: 

- Giychüng nhn dängk doanh nghip so  do 
ti.i thành phô Ha Ni cap lan dâu ngày . . .1. . .1....., thay dôi lan thu 

- Giy chirng nhn quyn sir ding dt s .....do  

- Hqp dng thuê dt (hoc hcirp tác kinh doanh) s . . . ./HD 
giüa v9i  

3. Diu kiin chá'ng minh hçrp pháp v thu 1w xây drng 
XD: 

Si Kê hoach và Dâu 

cp  

ngày .../.../20... k 

cthi hang, lrçzm KD 

- Giy phép xay dirng hotc Giy phép cãi tao,  sra chüa s .....ngày do .cp 

4. Diu kiin v lrInh ct5 chuyên mon nghip vy cüa nhân viên trrc tiêp 

KDXD: 

- Co ... nhân viên, có .... chIrng chi dâ duqc dào tao  nghip vii kinh doanh xäng 
dâu theo quy djnh tai  Nghj djnh s 83/2014/ND-CP. 

5. Diêu kin nguôn hang: 

- Hçp dng dai  1 (hoc hcip dng nhung quyn thuang mai) so K ngày 
.../../... giUa  

II. Các diêu kiin giy to' trong khi ho3t dng: 

1. Diu kin v mOi trwOng: 

- Giy xac nhn clang k d an bão v rnôi trung s ... ngày . . .1. . 
do  cap. 
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- Báo cáo quan trc môi trung djnh näm  

2. Diu kiên v PCCC: 

- Giy chüng nhn dü diu kin v PCCC (hoc van bàn nghim thu) s 
ngày  / / do Cong an TP Ha Ni cap. 

- Biên bàn kim tra djnh k' PCCC,CNCH ngày . . . .7...../......do Cong an 
huyn/qutn.... thixc hin kiêm tra. 

- Co bang ké trang thit bj theo quy djnh 

3. Diêu kiên ve kiêm thnh cot born: 

- Co ... ct .... vOi. Co dy dü giy chüng nhn kim djnh ct bcim do Cong ty 
kiêrn djnh có thai hn den . . . .7. . . /....... 

4. Diêu kiên thwc t PCCC: 

-Phzing tin PCCC tçii ch (Theo quy d/nh tqi Bang 6— TCVN 4530:2011 ye 
So lu'cxngphwo'ng tiên, ding ci chI?a cháy tQi cia hang xàng dáu). 

+ Tti khu virc kinh doanh va b chüa, khu virc nhp hang: 

*Binh cüu hoâ: 35kg......chic; 8kg.....chic; 4kg. ....chiec; CO2.....chik 

*Bê (phuy) nuàc: 01 *B  (phuy) cat: 01 

*Chàn  chüa cháy.....chic 

*xeng: *Câu  hem: .....*Thang:. 

- Tru'çit tIch din tQi hQng nhp: ....... 

- Khoáng cách gitta van th& và ddu kim thu lôi chng set: ............... 

- He thô'ng day din: .................................. 

- Bong den tii mái che ct:5t  bcrm: ............................ 

- Tiêu lnh n5i quy PCCC và các bkn cm (lz,'ca, hzt thuc, ma din thogi di 

- Bién hiu cia doanh nghip: . Ten cza DNdcu mdi:  

- Niêm yê't bang giá:  

Doanh nghip xin cam kt chju trách nhim vâi nhüng ni dung kê khai nêu 
trên va cam doan thirc hin dung các quy djnh tai  Nghj djnh so 83/2014/ND-CP ngày 
03/9/20 l4cUa Chinh phü ye kinh doanh xang dâu và nhung quy djnh cüa phap 1utt cO 
lien quan. Nêu sai, xin hoàn toàn chju trách nhim truOc pháp 1utt./. 

NGI1I DAI DIN THEO PHAP LUiT 
(Kj, ghi rô ho ten, dóng diu(nê'u co)) 
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Phii hic 02 
(Kern theo van ban so... /SCT-QLTMngày......./04/2021 cia S& Cong Thu'o'ng) 

CONG TY . CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
- Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S: / Ha Nói, ngày ... tháng.. nàm 20.. 

KInh gui: S Cong Thiiang Ha Ni 

Ten doanh nghip  

Dia chi tru sâ chInh: . Din thoai: Fax  

Ching tOi thcc hin tic dánh giá vic tuán thz các diu kin báo darn kinh 
doanh khI nhc sau: 

!. Các giây to' theo ho so': 

1. Diu kiên ve cliü th kinh doanh: 

- Giây chüng nhn dang k doanh nghip so  do Si Kê hoach và Dâu 
tu thành phô Ha Ni cap lan dau ngày . . .1...!....., thay dôi lan thir .... ngày .../. ..I...... 

2. D1tu kiin v bn citha, chai LPG, dw?ing ng: 

- Giy chüng nhen kt qua kirn djnh bn chüa, du?ng ng tern kirn djnh so 
, co.... hiu luc den thang . . . .120.... cap cho Cong ty , da chi kinh 

doanh:  

- Gity chüng nhn k& qua kirn djnh chai LPG, có hiu 1irc dn tháng . . . .120... 
cap cho Cong ty .; Giây chi'rng nhn hqp quy so , cO hiu l?c  den 
ngày . . ../. . .120.... 

3. Tài lieu vt an toàn, phbng cháy chfra c/thy: 

- Co Giy chirng nhn dU diu kin v PCCC s  Ngày 
.1...!.....; Biên bàn kiêm tra cong tác v PCCC CNCH ngày . . . .1.. .120... cüa Cong 

an Qun/huyn  thirc hin. 

4. Nguin hang: 

- Co hqp nguyen mua bàn và thuê nap khI du mô hOa lông s  ngày 
.1...../20.....k giva giva Cong ty . vài Cong ty  

!!. Diu kin thiyc t: 

Phuang tin PCCC tti ch& 

+ Bmnh cuu hOa: Loai 35 kg Loai 8 kg . Loai 4 kg  

Loai CO2'  

+ Thiing nuâc hoc xO nixâc 20 lIt  
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+ Can nuO'c xã phOng d thic dO ri LPG chai  

+ Chän chng cháy  

- Bin báo PCCC tai  khu vuc d binh LPG: 

+ Tiêu 1nh ni quy PCCC  

+ Bin báo "Cm lüa"  

+ Bin báo "cm hut thuc"  

Doanh nghip xin cam kt chju trách nhim vâi nhung ni dung tir dánh giá nêu 
trên Va cam doan thuc hiên diing các quy djnh tti Nghj djnh so 87/201 8/ND-CP ngãy 
15 tháng 6 näm 2018 cüa ChInh phU ye kinh doanh khI, Nghj djnh so 17/2020/ND-CP 
ngày 05/02/2020 cüa ChInh phü süa dôi, b sung mt s dieu cUa the Nghj djnh lien 
quan den diêu kin dâu tu kinh doanh thuc linh we quãn 1 nhà rnrâc cüa B Cong 
Thirnng vã nhung quy djnh cüa phãp 1ut cO lien quan. Neu sai, xin hoàn toàn chju 
trách nhim trmrc pháp 1ut./. 

NGIfI BA! DIN THEO PHAP LUiT 
(Kj5, ghi rO ho ten, dóng dá'u('né'u co)) 
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Phi 1iic 03 
(Kern theo van ban so... /SCT-QLTMngay . /04/2020 cüa Sà Cong Thu'oi'zg,,) 

CONG TY . CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tur do - Hnh phuIc 

S: / Ha N.7i, ngày ... tháng.. nãm 20.. 

KInh guíi: S Cong Thuang Ha Ni 

Ten doanh nghip'  

Dia chi tru sâ chInh: . Din thoai:  Fax'  

Ching tOi thirc hin tic dánh giá vic tuân thi các diu kin báo dOrn kinh 
doanh ban buOn rtccru nhu' sau: 

I. Các giy to' theo ho so': 

1. Diêu k4n vi chü th kinh doanh: 

- Giây chi'rng nhtn clang k doanh nghip sé  do Si Kê hoch và Dâu 
tu thành phô Ha Ni cap lan dâu ngày .../.../....., thay dôi lan thir .... ngày .../. ../...... 

2. Tài 1iu v Ii lii ng ban buôn rwYu gm mt trong hai ioii sau: 

a) Bàn sao hqp dng nguyen tic, thu xác nhn hoac bàn cam kt tham gia h 
thông bàn buôn ruqu kern bàn sao Giây phép bàn lé ruçiu cüa thuong nhân di,r kiên 
tham gia h thông ban buôn ruçlu; 

b) Bàn sao Giy chiirng nhn clang k hoat dng chi nhánh cüa doanh nghip hotc 
Giây ching nhn clang k dja diem kinh doanh cüa doanh nghip dê kinh doanh ruçYu." 

3. Tài l4u lien qilan ctn nhà cung dip ru'9u: 

a) Bàn sao các van bàn giâi thiu hotc hç'p dng nguyen tc cüa thuorng nhân san 
xuât trong nuó'c, thuong nhân phân phôi holtc thuong nhân bàn buôn khác, trong dO 
ghi rO cac loai ruou dix kiên kinh doanh phü hçip vâi hoat dng cüa thrnmg nhân san 
xuât, thuong nhân phân phôi hoic thuong nhân ban buôn khác; 

b) Bàn sao Giy phép san xut ruo'u, Giy phép phân phi hotc Giy phép ban 
buôn ru9'u cüa các nhà cung cap ruçiu. 

II. Diêu kiên thirc tê: 
1. Loai hIn/i kin/i doanh: 
- Bàn buôn Bàn buôn và Bàn lé  

2. Dhu kiin kho hang: 
- Dja dim kho hang ti:  
- Diên tIch' m2; 
-Màylinh BTU; 

- BInh Pccc  
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-Tiêu lênh, nôi quy Pccc  

- Nhit k, tm k  

- Dja dim kinh doanh ban lé (nu co) tai:  

- Diên t1ch rn2; 

-Mãy1nh BTU; 

- BInh Pccc  

- Tiêu 1nh, ni quy Pccc  

- Nhit k, m k  

- Giák: 

Doanh nghip xin cam kt chju trách nhim vâi nhtrng ni dung kê khai nêu 
trên vã cam doan thrc hin di1ing các quy djnh ti Ngh ctjnh so 105/2017/ND-CP ngày 
14 thang 5 närn 2017 cüa ChInh phü ye kinh doanh rilçYu, Nghj ctjnh so 17/2020/ND-
CP ngãy 05/02/2020 cüa ChInh phü sira dôi, ho sung mt so diêu cüa các Nghj djnh 
lien quan den diêu kin dâu tu kinh doanh thuc linh virc quãn 1 nhà nuâc cüa B 
Cong Thuang và nhung quy djnh cüa pháp 1ut CO lien quan. Néu sal, xin hoân toàn 
chju trách nhirn truâc pháp lut./. 

NGUfl BA! DIN THEO PHAP LUAT 
(K35, ghi rO ho ten, dong dá'u,) 
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Phi 1iic 04 
(Kern theo van ban sO. /SCT-QLTMngày .104/2020 cia SO' Cong Thu'o'ng) 

CONG TV . CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
- Dc lap - Tir do - Hnh phóc 

S: / Ha Nói, ngày ... tháng.. nám 20.. 

Kinh g1ri: Sâ Cong Thiwng Ha Ni 

Ten doanh nghip  

Dja chi trii sâ chInh: . Din thoti: Fax  

Ching tOi thicc hin ty' dánh giá vic tuOn thi các diu kiçn báo darn kinh 
doanh ban buôn san phOrn thuó'c 10 nhu' sau. 

I. Các giy to theo ho so': 

1. Diêu kiên vt cl,ü th kinh doanli: 

- Giy chüng nhn clang k doanh nghip s  do Sâ K hotch và Dâu 
tu thành phô Ha Ni cap lan dau ngày . . .7...!....., thay di lan thir .... ngày ...!. . .7...... 

2. Diêu kin nguôn hang: 

- Bàn sao cac van ban giâi thiu cüa Nhà cung cp san phm thuc là hotc các 
thuong nhân phan phôi san phrn thuôc là ghi rO dja bàn dir kiên kinh doanh 

3. Ditu kin hoatdOng: Bào cáo kt qua kinh doanh cUa doanh nghip (di vâi 
tru?rng hcp xin cap 'at, cap si'ra dôi, bô sung giây phép) 

- Bào cáo kt qua hot dng kinh doanh 03 nãm truOc do, kern theo bang kê chi 
tiêt danh sách và bàn sao hqp l càc hçip dông rnua bàn vâi mi Nhà cung cap san 
phâm thuôc lá hotc doanh nghip phân phôi san phâm thuôc là hotc doanh nghip ban 
buôn san phârn thuôc là khác, các khoàn thuê da np; 

- Hinh thüc t chrc bàn hang, phucing thiTic quan l h thng phân phoi.: 

4. Diêu kiên dâu Ta: 

- Bang kê danh sách thrnng nhân, bàn sao Giy chiTing nhn clang k doanh nghip 
hotc Giây chiTrng nhn clang k kinh doanh và Giây chüng nhn ma so thuê, Giây phép kinh 
doanh san phAm thuc là (nu dà kinh doanh) cüa các thwng nhân dã ho.c së thuc h 
thông phãn phôi san phârn thuôc lá trên dja bàn. 

I!. Diu kin thtrc tê: 

1. Loai hInh kin/i doanh: 
- Bàn buôn Bàn buôn và Bàn lé 

2. Ditu kiiz khio hang; 
- Dia dirn kho hang tai:  

- Diên tich rn2; 



-Máy1nh BTU; 

- BInh Pccc  

-Tiêu 1nh, nti quy Pccc  

- Nhit k, rn k  

- Dia dim kinh doanh ban lé (nu co) tai:  

- Diên t1ch m2; 

-Máy1nh BTU; 

- Binh Pccc  

- Tiêu 1nh, nôi quy Pccc  

- Nhit k, m k  

- Giák: 

Doanh nghip xin cam k& chju trách nhim vâi nhUng ni dung kê khai nêu 
trên và cam doan thirc hin dUng các quy djnh tti Nghj djnh s 67/2013/ND-CP ngày 
27 thang 6 näm 2013 cUa ChInh phU quy djnh chi tiêt mt s diu và bin phãp thi 
hành Lut PhOng, chong tác hti cUa thu6c lã ye kinh doanh thuôc lá duçc siira dôi, bô 
sung mt so diêu ti Nghj dinh so 106/2017/ND-CP ngày 14 thang 9 näm 2017 süa 
dôi, b sung mt so diêu cUa Nghj djnh s 67/2013/ND-CP và Nghj djnh so 
08/2018/ND-CP ngày 15 tháng 01 näm 2018 cUa ChInh phU süa di mt so Nghj djiih 
lien quan den diêu kin dâu tu kinh doanh thuc phtm vi quãn 1 nhã nuâc cUa B 
Cong Thuong, Nghj dnh so 17/2020/ND-CP ngày 0 5/02/2020 cUa Chfnh phU sUa dôi, 
bô sung mt so dieu cUa cac Nghj djnh lien quan den dieu kin dâu tu kinh doanh 
thuc linh virc quãn 1 nhà nuâc cUa B Cong Thirnng, Thông tu so 57/2018/TT-BCT 
ngày 26 thang 12 närn 2018 cUa Bô Cong Thuong quy djnh chi tiet mt sO diêu cUa 
các Nghj dinh lien quan den kinh doanh thuOc lá và nhüng quy djnh cUa pháp lut lien 
quan.. Nêu sai, xin hoàn toàn chju trách nhim trixâc pháp 1ut./. 

NGUI IMI DIN THEO PHAP LUAT 
(Kj, ghi r6 ho ten, dóng du,) 
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Phti inc 05 

Cong ty 

 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc ip - Tn' do - Hnh phñc 

 

Ha Nói, ngày... . tháng... . nãm 2021 

BAN TIX DANH GLk 

VIC TUAN THU CAC DIEU KIN BAO DAM ATTP 
DO! VOl D!A  DIEM DE NGH CAP GIAY CHUNG NHAN CO sO DU 

DIEU KiN ATTP SAN XUAT 

(Mcu áp dyng dó'i v&i logi hlnh co' so' có hogt d5ng san xuth, so' ch cM 
biên, ... kern kinh doanh thyc phâm, Doanh nghip thy'c hin kê khai mói dja diem 

01 ban 4t' dánh giá,) 

Kinh giri: Sâ Cong Thucmg Ha Ni. 

Ngày.....I.. . .12020, Cong ty.....dã np h so' d nghj cp Giy chiirng nhQn 
Co sâ dü diêu kin ATTP tti Sâ Cong Thuo'ng Ha Ni. Duâi day là các thông tin 
ye vic chap hành các quy djnh cüa pháp luat v ATTP dôi vi dja diem dê nghj 
cap Giây chirng nhn, ci the nhu sau: 

- Co si:  

- Dai diên co sâ:  

-Chüco'sâ:  

- Dja chi van phông:  

- Dja chi co sâ san xut:  

- Dja chi kho (nu dja chi khác):  

-Dintho?i Fax  

- Mt hang san xuât:  

- Cong suit thi& k&  

- H so tir cong b cht lucng san phm s&  

- Din tIch mt bang:  



- Tong so cong nhân viên . Trong do: Trçrc tiêp .. Gián tiêp  

A. T DANIT GIA DIEU MEN  ATTP 

I. Diu kiin v dia diem, co' th 

1. Dja diem, môi truèng Co s: 

2. Thit k, bt trI và kt cu nhà xuàng: 

2.1. Dánh giá chung 

2.1.1. Thié't k b tn nhà xithng: 

2.1.2 Két cdu nhà xzth'ng: 

2.2. Dánh giá cy the timg khu vy'c 

2.2.1. Kho nguyen liçu, kho bao bl, kho san phdm 

2.2.2. Khu vu'csánxuát, dónggói 

2.2.3. Khu vcc ni'a tay: 

2.2.3. Phdng thay do báo h: 

2.3.4. Nhà vç sinh: 

2.3.5. Khu vuv khác 

3. Nguôn nmc san xut, v sinh 

4. H thng chiu sang: 

5. H thng thu gom, xi1 1 rác thai, cht thai: 

6. H thng thoát nithc thai 

II. Diêu kiin trang thit bj, diung ct,i 

1. Thit bj, ding ciii san xuât: 

2. Thit bj diing cii bao gói san phm: 

2. Trang thit bj, dçing ci v.n chuyn san phtm: 

3. Thit bj v sinh co sâ: 

4. Thit bj giám sat, do lu?mg 

5. Phuong tin rüa và khir trüng tay 

6. Diing cii Km mu và báo quan mu: 

7. Phuong lien, thit bi. phông chng con trüng, dng vt gay hi 

III. Diêu kiin con ngtro'i 

1. Vic tp hutnIxác nhan kin thirc v ATTP 

2. Vic khám siirc khOe dijnh kr theo quy djnh: 

IV. Diu kiin v ngun gôc, xuât xtr nguyen lieu san xuât 



B. BE XUAT, MEN NGH! (NEU CO): 

Doanh nghip cam kt nhUng nôi dung kê khai, ti.r dánh giã nêu trên là dung 
sr that, nêu sai xin hoàn toàn chju trách nhim truc pháp lut./. 

BAI DIN CQ sO 
(Kj, dóng dá'u, ghi rö hQ ten) 



DANH MUC NHOM SAN PHAM NGUYEN LIEU  SAN XUAT, SO CHE, 
CHE BIEN TA! THOI DIEM TI DANH GIA 

(Ké khai nhü'ng nguyen lieu, san phdm phuc vy cho vic so' ch chê' biln, san xudt) 

- Ten doanh nghip  

- Dia chi dia dim kinh doanh:  

STT Ten san phm/nguyên 1iu Thông tin nba cung cp Ghi cliii 



Phu luc 06 

Cong ty 

 

CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
Bc 1p - Tir do - Hinh phñc 

 

Ha Nç5i, ngày.... tháng... . näm 2021 

BAN TU DANH GIA 

VIC TUAN THU CAC BIEU KIN BAO DAM ATTP 
BOI vOi D!A  DIEM BE NGH! CAP GIAY CH15NG NHIN CO SO oU 

DIEU KiN ATTP KINH DOANH 

(Doanh nghip thcc hin ké khai mâi dja dim 01 ban tw dánh gi4) 

Kinh gii: Sâ Cong Thuong Ha Ni. 

Ngày.....I. . . .12020, Cong ty.....dä np h so' d ngh cp Giy chCrng nhin 
co so' dU diêu kin ATTP ti.i So' Cong Thuong Ha Ni. Du6i day là các thông tin 
ye vic chap hành các quy djnh cUa pháp lut ye ATTP dôi vâi dja diem dê nghj 
cap Giây chirng nhn, ciii the nhu sau: 

- Co so':  

- Dai din co' so':  

-Chiico so':  

- Da clii van phOng:  

- Dia chi co so' kinb doanh:  

-Diênthoai  Fax  

- Mt hang kinh doanh:  

- H so tir cong b cht luçing hang boa s (nu có):  

- Din tIch mt bang: Din tich kho:  

- Tng s cong nhân viên' Trong do: Tnrc tip .....Gián tip  

A. flY DANH GIA DIEU KI1N ATTP 

I. Biu kiin v dja dim, co' s 

1. Dja dim, môi truo'ng co so': 

2. Thit k, b6 trI, kt cu các khu virc co so': 

2.1. Dánh giá chung 



2.2. Dánh giá cy they  &ng khu vyc 

2.2.1. Kho san pham, khu tru'ng bay san pha2m: 

2.2.2. Khu vtc ra tay: 

2.2.3. Phông thay d3 báo ho: 

2.3.4. Nhà ye sinh: 

2.3.5. Khu vwc khác 

4. Ngun nuâc dung d v sinh diing ci d& vOi san phtm bao gói don giân, 
không bao gói 

5. H thng nuàc dá báo quán (nu si:r diing) 

6. H thng thu gom, xü 1 rác thai 

7. H thng thoát nuâc thai 

II. Diu kiin trang thiêt bj, ding cu 

1. Trang thit bj, dçing c bão quãn, trung bay san phâm: 

2. Trang thi& b, ding cci 4n chuyn san phm: 

3. Ding ciT rüa và sat trung tay: 

4. Thiêt bi ye sinh cci s: 

5. Trang b bão h (nu sr diving): 

6. Ding cxi, phucmg tin phông cMng con trUng, dng vt gay hi: 

7. Diving cçi, thiêt bi giám sat 

III. Diêu kin con ngtrôi 

1. Vic tp hun1xác nhn kin thirc v ATTP 

2. Vic khám sue khöe djnh ki  theo quy djnh 

B. BANG T DANH GIA THEO NHOM SAN PHM 

(Chi dánh giá dO'i vói các nhóm san pMm khOng bao gói san,) 

TT Ten nhom san pham 
Tir kê khai, dánh giá theo thtrc 

I Các nhóm san phm do Bô Y té quãn 1 

1 
Nuàe ung dióng chai, nuc khoáng thiên 
nhien, dá thc phâm (nuâc dá dung lien và 
nuc dá dung dê chê biên thçre phâm) 

2 Thrc ph.m chirc näng 



3 Các vi cht b sung vào thxc phm 

Phi gia, huo'ng 1iu, cht h tra chg bin 
thçrc phâm 

5 
Các san phm khác không duçic quy djnh ti 
danh miic cUa B Cong Thuong và B Nông 
nghip và Phát triên nông thôn 

II Các nhóm san phãm do B Nông nghip và Phát trin Nông thôn quãn 1 

1 Ngü cc 

2 Tht và các san phm tü thjt 

ThUy san va san phm thüy san (bao gôm 
các loài luO'ng cu) 

4 Rau, cU, qua và san phm rau, Cu, qua 

5 Triirng và các san phm tü' tr1rng 

6 Süa tuoi nguyen 1iu 

7 Mat  ong và các san phm ttr mat  ong 

8 Thirc phrn bin di gen 

9 Mui 

10 Giavi 

11 Dung 

12 Chè 

13 Càphe 

14 Cacao 

15 Httiéu 

16 Diu 

17 Nông san thrc phm khác 

18 Nuác dá sU diing cM báo quail, chE bMn san 



phrn thuc lTnh virc duçic phân cong quán 
1 cüa B Nông nghip và Phát trién nông 
thôn. 

III Các nhóm san phâm do B Cong Thiroiig quail 1 

1 Bia 

2 Ruou, cn và do uông có cn 

3 Nuc giãi khát 

4 SUa ch bin 

5 Duthircvt 

6 Bet, tinh bt 

7 Bánh, mi'rt, kço 

C. BE XUAT, MEN NGHJ (NEU CO): 

Doanh nghip cam kt nhttng ni dung kê khai, tir dánh giá nêu trên là dung 
sr that, néu sai xin hoàn toàn chju trách nhim truOc pháp 1ut./. 

BAI DIN C€ SO 
(Kj, dóng dd'u, ghi rô hQ ten) 



DANH MVC  NHOM SAN PHAM KINH DOANH VA THÔNG TIN NHA 
CUNG CAP TA!  THOI DIEM T1 DANH GIA 

(Chi kê khai dó'i vó'i nhü'ng nhóm san phdm khóng bao gói san,) 

- Ten doanh nghip  

- Dia cM dia dim kinh doanh:  

STT Nhóm san phâm Ten san phâm Thông tin nhà cung cap Ghi 
chü 

I Nhóm san phâm thuc ph.m vi quãn 1 cüa B Y Tê 

1 Thic phm chirc 
näng 

2 Các vi chat bô 
sung vào thrc 
phm và thirc 
phm tang cung 
vi chat dinh 
duong 

3 Phii gia th%rc 
phrn 

4 Hucing 1iu thixc 
phrn 

5 Chtt ho tro chê 
bin thirc phtm 

6 Dá thrc phm 
(Nuâc dá dung 
lien và nuic dá 
ding d ch bin 
thpc phm) 

7 Các san phrn 
khác không ducc 
quy dnh ti danh 
m1c cUa B 



Cong Thuang và 
B Nông nghip 
và Phát trin 
nông thôn 

H Nhóm san phâm thuc phm vi quãn 1 cila B Nông nghip và phát 
trin nông thôn 

1 Ngücôc 

2 Tht và các san 
phm tü thjt 

3 Thu san và san 
phm thu san 
(bao gm các 
loài lwöiig cu') 

4 Rau, cU, quãvã 
san phâm rau, Cu, 

qua 

5 TriIrng và các san 
phm tir tri1ng 

6 Süa tuoi nguyen 
lieu 

7 Mt ong và các 
san phm th mt 
ong 

8 Thirc phm bin 
digen 

9 Mui 

10 Giavi 

11 Duting 

12 Chè 

13 Càphê 

14 Cacao 

15 Hattiêu 



16 Diu 

17 Nông san thrc phm khác 

18 Nuóc dá s diing 
d bão quãn, ch 
bin san phrn 
thuc phtm vi 
quãn 1 cüa Bô 
Nông nghip và 
Phát triên nông 
thôn. 

III Các nhóm thuc phm vi quãn 1 cüa Bô Cong Thuo'ng 

1 Bia 

2 Ruqu, Cn và do 
uOng có con 

3 NuOc giãi khãt 

4 Süachbin 

5 Du thuc vat 

6 Bôt, tinh bôt 

7 Bánh, mirt, keo 



Phu luc 07 

HUONG DAN 
Tir dánh giá vic chap hành quy dnh cüa pháp 1ut di v&i dja dim dê nghj 

cap Giây chu'ng nhn co s& dü diêu kin ATTP san xuât 

Can cr các quy djnh ti Lut an toàn thuc phm 55/2010/QH12, các Nghj 
djnh so 77/2016/ND-CP ngày 01/7/2016, Nghj djnh so 08/2018/ND-CP ngày 
15/01/2018, Nghj dinh sO 17/2020/ND-CP ngày 05/2/2020 cUa ChInh phü sira dôi, 
bô sung mt sO diêu cüa các Nghj djnh lien quan den diëu kin dâu tu kinh doanh 
thuc linh virc quán 1 nhà nuc cüa B Cong Thuong; S Cong Thuo'ng huOng 
dan mt so ni dung cii the vic tx dánh giá, nhn xét diêu kin dam bão an toàn 
thuc phâm dôi vi Ca s san xuât thc phâm (áp dçing dOi vói 1oi hInh co sâ có 
hot dng san xuât, so chê, chê biên,. . .kèm kinh doanh thçrc phâm). 

Can c1r các ni dung huóng dan, d nghj doanh nghip: 

-Kê khai chi tit theo thrc t các diu kin hin có (kê khai các n5i dung 
theo máu tai Bàn ty' dánh giá san xuat - phy lyc so 01). 

- Doanh nghip di chiu các diu kin thrc t hin Co vâi các diu kin bão 
dam ATTP do Si Cong Thuong huâng dn, tir dánh giá ye mi1c d dáp iirng. 

I. TI)' DANH GIA DIEU KiN ATTP 

I. Diêu kiin v dja dim, co sr 

1. Pta diem, môi trtro'ng co so': 

- CO dü diên tIch d b trI khu vuc san xut thc phm, các khu vçrc phii trçi 
và thu tin cho hoat dng san xuât, bão quãn và v.n chuyên thc phâm. 

- Khu virc san xut, bão quãn thuc phm khOng bj ngp nuâc, dpng nuác. 
2. Thiêt kê, bô trI và kêt câu nhà xtrO'ng: 

2.1. Dánh giá chung 

2.1.1. ThieA'tkê,  btrInhàxzthng: 

- Quy trInh san xut thixc phm phãi dugc b6 trI theo nguyen tc mt chiu 
tr nguyen lieu dâu vao cho den san phâm cuôi cüng; 

- Khu vuc kho nguyen lieu, kho thành phm; khu VIXC so ch& ch bin, dOng 
gói thixc phâm; khu vuc v sinh; khu thay do bão h và các khu vixc phii trq lien 
quan phãi duoc thiêt kê tách bit. Nguyen lieu, thành phâm thirc phâm, 4t lieu bao 
gOm thic phâm, phe thai phãi duy'c de riêng bit. 

- Dung ni b phái duçc xây dung bao dam v sinh; cng ranh thoát nuOc 
thai phái duçc che kin, bào dam v sinh; 



- Noi t.p kit, xir 1 chat thai phái ngoài khu vrc nhà xrnng sànxuât thrc 
phâm và có dü diing cii thu gom chat thai, rác thai. Ding cxi. thu gom chat thai, rae 
thai phái bão dam kin, có nap dy va duçic v sinh thu6ng xuyen. 

2.1.2 KIt cá'u nhà xw&ng: 

- Tutrng nhà và trn nhà ph&ng, không b thm nuóc, không bj, rin nüt, 
không bj dInh barn các chat ban và dê lam v sinh; 

- Nn nhà phng, nhn, không gay tron truçrt, thoát nrnfc t&, không thm, 
d9ng nu6c; 

- Cixa ra vao va cüa s bão dam ng.n ngira duqc con trüng, 4t nuôi xâm 
nhp. 

- C,u thang, bc thm va các k không tnm, d lam v sinh và b tn 6 vj tn 
thich hcrp vâi quy trInh san xuât. 

2.2. Dánh giá c1 i/il 11mg khu vrc 

2.2.1. Kho nguyen liçu, kho bao bI, kho san phdm, khu vwc san xuá't, dóng 
gói 

- Các khu virc: kho nguyen lieu, kho bao bI, kho san phrn; khu virc san 
xuât, dóng gói phãi duçic v sinh sch s. 

- Noi bão quãn và phumg tin bão quán phâi CO din tIch dU rng dê bão 
quãn tü'ng loai thrc phm riêng biêt, cO th thue hin k5 thut xp dc an ton vã 
chInh xac, bão dam v sinh trong qua trinh báo quán. 

- Ngan ngra duçic anh huOng cüa nhit d, d m, con triTng, dng vet, biii 
ban, müi l và các tác dng xu cüa môi truO'ng; bao darn dü ánh sang. 

- Tuân thu các quy dnh v bão quãn cüa th chuc, Ca nhân san xut, kinh 
doanh thirc phm. 

- Nguyen lieu, san phm thixc phrn phâi duçic dóng gOi và báo quan a vj tn 
each nên tôi thiêu 10 cm, cách tumg ti thiêu 30 cm và each trn ti thiu 50 cm; 
tuân thU d cao xêp lOp luu kho theo huOng dk cUa nhà san xuât. San phâm bão 
quãn trong kho thành phm phai duc sp xp riêng bit theo lô và Co bang ghi các 
thông tin ye: Ten san phâm, lô hang, ngay san xut, ca san xuât." 

- Co trang thit bj diu chinh nhit d, d m, thông gió và các yu t anh 
huOng tOi an toàn thçrc phm; Co thit b chuyên ding phU hcip d kim soát và 
theo dôi drnc ch do bao quan di vOi tUng 1oti thixc phrn, nguyen lieu theo yéu 
cu cUa nha san xut; d bão dixOng va lam v sinh. 

- NuOc dá dUng trong bao quàn trrc tip thçc phm phai duc san xdtt tCr 
ngun nuOc sach  theo quy chun k5r thu.t. 

2.2.2. Khu vtc ri'ma tay: 



Khu vpc ri:ra tay có dü diing cçi, xa phOng, cãc cht ty rüad v sinh và rira 
tay; Co bang chi dan "Ra tay sau khi di v sinh" noi dê nhIn, dê thây. 

2.2.3. Phông thay d báo h: 

Doanh nghiêp cO b tn phOng thay d bão h lao dng không, nu có thI có 
bô tn tách bit vOi các khu vrc khác không,... 

2.3.4. Nhà ye sinh: 

Nhà v sinh phãi dugc b tn riêng bit vOi khu virc san xut thçrc phâm; ci:ra 
nhà v sinh không dugc ma thông vào khu vrc san xuât;bão dam giO không duçic 
thôi tü nhà v sinh sang khu vrc san xuât; có bang chi dan "Rüa tay sau khi di v 
sinh" v tn d nhin, d thây ti khu vixc v sinh. 

2.3.5. Khu vwc khác: 

D nghj doanh nghip kê khai theo thc t. 

3. Nguin nwóc san xut, v sinh 

Báo darn dü nuOc sch dê san xut thirc phm và phü hcip vci quy djnh ye 
chat luçing nrnc an uông. Các ngun nuâc do CG sâ khai thác, xi l và sir diing 
phái duçic kiêm tra va bão dam phi hcp vOi quy djnh ye chat hxçing, v sinh It nhât 
6 tháng/lan. 

4. H th6ng chièu sang: 

Bão dam theo quy djnh d dáp mg yêu cu san xut, kim soát cht luçmg, 
an toàn san phâm. 

5. H tiiñng thu gom, xü' lj rae thai, chlh thai: 

Co dü diing c1i thu gom cht thai, rae thai; dyng cii duge lam bng vt 1iu 
chàc chAn, bâo dam kin, CO nap day, có khóa (neu can thiêt). Diing cii chia drng 
chat thai nguy hiêm phãi duoc thiêt k dc bit, dé phân bit, khi can có the khóa 
dê tránh ô nhiêm. 

6. H th6ng t/,odt nwó'c thai 

H thng thoát nuâc thai CO np day, dam bão d dc thoát nuóc, không 
d9ng nuóc. 

II. Diu kin trang thit b, dung cii 

1. Thilt bj, ding c, san xueh: 

- Trang thit bj, ding cii tip xüc trirc tip vai thrc phrn phãi dugc thit k 
chê tao phü hp vai yêu câu cong ngh san xuât; bão dam an toàn, không gay ô 
nhim thçtc phâm. 

- Dugc ch tao  bng vt lieu không dôc, không thôi nhim the cht dc hai, 
không gay müi 1a  hay lam biên dôi thirc phârn." 

2. Thiêt bj ding ci bao gói san phdm: 



- San xut tr nguyen vat  1iu an toàn, bào dam không thôi nhim eãc chit 
doe hai, mCii vj 1 vào thirc phârn, báo darn chat luqng thixc phâm trong thii hn sü 
ding. 

- Dãp img quy chun k5' thuat tuo'ng üng, tuân thu quy djnh di vi diing cij, 
vat 1iu bao gói, chCra dimg thçrc phâm do Bô truâng B Y tê ban hành. 

- Däng k bàn cong bé vOi Co quan nha nrnc có thm quyn truâc khi liru 
thông trên thi trithng. 

3. Trang thkt bj, ding ci vin chuyn san p/Iâm: 

- D nghi &m vj báo cáo c th v các trang thit bj hin dang sü diing dê 
van chuyên nguyen 1iu, san phâm trong khu vçrc san xuât 

- Phuong tin van  chuyn thire phm dugc ch to bang vat  1iu không lam 
ô nhirn thrc phâm, d lam sch; 

- Không van  chuyn thixc phm cüng hang hoá dc hi hoc cO th gay 
nhiêrn chéo (tách bit phuong tin van  chuyn nguyen 1iu và phuong tin van 
chuyên thành phâm). 

4. T/iilt bj v sin/i co' th: 

Cht thy rüa va sat trUng phài duçic dimg trong bao bI d nhan bit, có 
hudrng dan si:r diing và khOng dê a noi san xuât thixc phâm. 

5. Thilt bj gidm sat, do Iu'ô'ng 

Co dü thit bi, d1ing cii giám sat cht lugng, an toàn san phm và phãi dánh 
giá duoc các chi tiêu chat lugng, an toàn san phm chU yéu cUa thirc phâm. Thiêt 
bj, dung cxi, phuong tin do phái bào dam do chinh xac trong qua trinh sir dyng, 
kiêrn djnh, hiu chuân, thir nghim theo quy dnh cüa pháp luat  ye do luang; 

6. Phwo'ng 1in rü'a và k1,r triing tay 

CO dü trang thit bj rüa, khü trüng truac khi san xut thixc phm. 

7. Ding cy Iwu mâu và báo quán mâu: 

Co khu vic luu mu riêng, h so km mu và bào dam thirc hin ch d lu'u, 
hüy mâu theo yêu câu bão quãn cüa tmg 1oti mk. 

8. Phwing tin, 1/jilt bj phàng cIing con tràng, dng vt gay hzi 

Thit bj phOng chng con trüng và dng vat  gay  hai  khOng han gi, d tháo 
rai dê bào duO'ng và lam ye sinh, thiêt k bào dam hot dng hiu qua phOng chOng 
con trüng và dng vat  gay hi. 

III. Diêu kin con ngtrôi 

1. Viêc tlp hutn/xác n/,in kiln thá'c v A TTP 

Ghi rO ti thai dim tçr dánh giá có tng s bao nhiêu nguai trrc tiêp sam 
xuât, trong dO bao nhieu nguai dà dirge tap  huân kiên thuc ATTP hoc cap Giây 
xác nhan kiên thuc ye ATTP dà diroc cap cOn hiêu lire. 



2. V4c khám sá'c k/the djnh k theo quy djnh: 

Ghi rô tai th?yi dim tr dánh giá có tng s bao nhiêu ngui trirc tip san 
xuât, trong do bao nhiêu nguOri dã Co Giây xac nhn dü süc khOe cüa chü Co sâ và 
nguäi trirc tiêp kinh doanh thrc phâm do co sâ yté cap huyn trâ len cap. 

IV. Diêu kin v nguôn gôc, xuât xii nguyen 1iu san xuât 

- Tuân thu diu kin bào quàn nguyen 1iu san xut, ch bin theo yêu cu 
cüa nhà san xuât. 

- Co dy dü giy tä, h so chü'ng minh ngun gc xut xü cüa nguyen 1iu 
si'r dçing trong san xuât, ch biên: Hcip dông mua ban, hóa don, bàn tij cong bô san 
phâm/Giây xác nhn cong bô hçp quy hoc cong bô phü hçip quy djnh ye ATTP,... 

- Luu giU thông tin lien quan dn vic mua san phrn, mua ban nguyen lieu 
san xuât, chê biên thxc phâm. 



Phi tue s 08 

HU1NG DAN 
Tur dánh giá vic chap hành quy dinh cüa pháp 1ut di vi dja diem dé ngh 

cp Giy chung nhãn co' s& dii diu kiin ATTF kinh doanh 

Can ci các quy drth tti Lut an toàn thc phm 55/2010/QH12, các Nghj 
djnh so 77/2016/ND-CP ngày 01/7/2016, Nghj djnh so 08/2018/ND-CP ngày 
15/01/20 18, Nghi dinh so 17/2020/ND-CP ngày 05/2/2020 cüa Chmnh phü süa dôi, 
bô sung mt so diêu cUa cac Nghj djnh lien quan den diêu kin dâu tu kinh doanh 
thuc 1Tnhvc quán 1 nhà nuóc cüa B Cong Thuang; Sâ Cong Thuang hung 
dan mt so ni dung cy. the vic ty dánh giá, nh.n xét diêu kin dam bão an toàn 
th%rc phâm dOi vâi cci s kinh doanh thçrc phâm. 

Can cir các ni dung huâng dan, d nghj doanh nghip: 

-Kê khai chi tit theo thuc t các diu kin hin có (kê khai các ni dung 
theo máu tgi Bàn 4i'  dánh giá kinh doanh - Phy lyc so 02). 

- Doanh nghip di chiu các diu kin thrc t hin có vOi các diu kin bão 
dam ATTP do Sâ Cong Thuang hithng din, tr dánh giá ye mirc d dáp irng. 

I. TU' DANH GIA DIEU KILN ATTP 

I. Diêu kiin ye dja diem, eo s 

1. DIa  dim, môi triro'ng co' s&: 

- Không bj ãnh huâng dn an toàn thrc phm tr các khu vixc ô nhim bii, 
hóa chat dc hi, các nguôn gay ô nhiêm khác. 

- Co dü diên tIch d b trI riêng bit các khu vic bay ban thc phrn, khu 
vrc chüa dung, bão quãn và thuan tin d van  chuyn nguyen 1iu, san phâm thc 
phâm. 

2. Thiêt k, b1 tn, kt cu các khu vrc co 

2.1. Ddnh gid cli ung 

- Thit k các khu vic kinh doarth thirc phm, v sinh, thay d bão h và các 
khu vic phii trcY phãi tách biêt, phü hçip vOi yeu câu cüa tmg 1oii thçrc phâm kinh 
doanh, cira nha v sinh không duqc ma thông vào khu virc bão quãn thirc phâm. 

- Kt cu ca sa kinh doanh phU hçp vâi tInh cht, quy mO cUa tüng '°a  thçrc 
phâm kinh doanh; xay dimg bang vat  1iu bão dam v sinh, tránh duc các vi sinh 
vat gay  hai,  con trüng, dng vat  phã hoi xâm nhp và cu trü. 

- Nn nhà phng, nhn, khOng gay tro'n truçit, thoát rnthc tat, không thm, 
d9ng nuc. 

- Tuang nhà và trn nhà ph&ng, không b thm nuac, không b rn nUt, 
không b dInh barn các chat ban và dê lam v sinh. 



- Huâng gió cüa h thng thông gió phãi bão dam không duqc thi tü khu 
virc ô nhiêm sang khu vrc có yêu câu lam sch. 

- CO dü dçing ci thu gom cht thai, rác thai; dçing cy. lam bng vt lieu It bj 
hu hOng, bão dam kIn, cO nap dy và duçic v sinh thuông xuyên. 

- Khu vrc rira tay có dU ding c11, xà phong, các chttAy rira d v sinh và 
rira tay; cO bang chi dan "Ri~a tay sau khi di v sinh" a noi dê nhin, dê thây. 

2.2. Dánh gid ci 1/leA  tfrng khu vtc 

2.2.1.Kho sánphdm, khu tru'ng bay sanphdm: 

- Noi bão quãn va phucing tin bâo quán phái cO din tich dii n)ng d bão 
quãn tmg loti thc phâm riêng bit, có th thc hin k5 thut xêp dc an toân và 
chInh xác, bão dam v sinh trong qua trinh bao quân; 

- Ngän ngra duçc ãnh huang cüa nhit d, d m, con trüng, dng vet, biii 
ban, mUi l và các tác dng xâu cUa môi trumg; bão dam dU áuh sang; có thiêt b 
chuyên diing diêu chinh nhit d, dO m va các diêu kin khI hu khác, thiêt bj 
thông gió và các diêu kin bâo quãn dc bit khác theo yêu câu cüa trng loai  thixc 
phâm; 

- Tuân thU các quy dinh v bão quãn cUa t chUc, cá nhân san xu,t, kinh 
doanh thixc phâm. 

- Nguyen lieu, san phm thrc phm phãi ducc dóng gói và bão quãn a vj trI 
cách nén tôi thiêu 10 cm, each tu&ng tôi thiêu 30 cm và each trân tôi thiêu 50 cm; 
tuân thU dO cao xep lap km kho theo huOng dk cUa nhà san xuât. 

2.2.2. Khu vy'c rira tay: 

Khu vçrc rUa tay có dii dung cu, xa phông, các chit thy rUa d v sinh và ri~a 
tay; có bang chi dk "Ri:ra tay sau khi di v sinh" a noi dê nhIn, dê thây. 

2.2.3. Phdng thay d báo hç5: 

Doanh nghip có b trI phông thay d bao hO lao dng không, nu có thI có 
ho tn tách bit vai các khu virc khác không,... 

2.3.4. Nhà ye sinh: 

D ngh doanh nghip kê khai cO sU d%lng nhà v sinh hay không, nhà v 
sinh có bao dam sch së không,... 

2.3.5. Khu vtcc khác: 

D nghj doanh nghip kê khai theo thixc M. 

3. Ngun g6c, xut xá' san phm kinh doanh: 

Co dy dU gthy ta, h sa chUng rninh ngun g& xut xU cUa san phm: H?p 
dông mua ban, hOa don, ban tu cong bô san phâmlGiây xác nhQ.n cong bô hqp quy 
hoc cong bô phU hçip quy djnh ye ATTP,... 



4. Ngun nithc dàng d v sinh drng c, tthi vái san phâm bao gói thin 
giãn, không bao gói 

Các ngun nuc do co sâ khai thãc, xir 1 và si dçing phái duçc kiêm tra Va 
bão dam phU hçip vOi quy djnh v chat luçmg, v sinh It nhât 6 tháng/lân. 

5. H tliáng nu'óc dd báo quán (nèu sü ding) 

Nuâc dá dUng trong bão quãn trixc tip thxc phm phãi duqc san xdtt tU 
nguôn nuóc sch theo quy chuân ki thut. 

6. H thng thu gom, xü' 1j rác thai 

Co dU diing cii thu gom chat thai, rae thai; dung cii lam bang vt 1iu it bj hu 
hOng, bão dam kin, có nap dy và duic v sinh thumg xuyên. 

7. H th6ng thoát nwóc thai 

H thng thoát nuóc thai có np day,  dam bão d dc thoát nucc, không d9ng 
nuoc. 

II. Diêu kiin trang thiét bj, dijng cu 

1. Trang thilt bj, ding ci báo quán, tru'ng bay san phtm: 

- Trang thit bj phic vu kinh doanh, bão quãn phU hçip vâi yêu cu cUa tUng 
loai thuc phâm và cUa nhà san xuât 

- Nguyen 1iu, san phm thxc phm phãi dugc dóng gói va bão quán a vj trI 
each nên tôi thiêu 10 cm, each tuô'ng tôi thiêu 30 cm và each trân tôi thiêu 50 cm; 
tuân thU d cao xep lop km kho theo hithng dan cUa nhà san xuât. 

2. Trang t/ziét bj, ding ci vmn chuj4n san phim: 

- Thit bi chUa dimg thçrc phtm phãi ngän each vai môi trung xung quanh, 
tránh sp xâm nhp cUa biii, con trUng; phU hp vâi kich thuac vn chuyên; 

- DU thi& bj, kim soát dugc nhiêt d, d m, thông giO và các yêu to ành 
hithng tai an toàn thixc ph.m theo yeu cu k5' thut de bão quãn dôi vai tUng loi 
thirc phâm và theo yêu cau cUa nha san xuât trong suôt qua trInh vn chuyên. 

3. Ding c, rfra và sat tràng tay: 

Khu vçrc rUa tay có dU ding cci, xà phOng, các chat thy rUad v sinh và rUa 
tay; có bang chi dan "RUa tay sau khi di ye sinh" a ncii dê nhin, dê thây. 

4. T1iit bj v sinh co' so': 

Lam bang vt lieu it b hu hOng, dugc v sinh thuang xuyên. 

5. Trang b/ báo /i3 (nu sü' ding): 

Doanh nghiêp có trang bj bão h lao dng cho nhân viên không, nu có kê 
khai c the va dánh giá viêc thuc hin sU diing trang thiêt b bão h cUa nhân viên 
khi tiêp xUc trVc  tiêp vOi thirc phâm tui cUa hang. 

6. D(ing ci,, phu'o'ng tin phbng c1iing con tràng, d3ng vlt gay /lçii: 



Thit b phông chng con trüng và dng vt gay hai  khOng han gi, d tháo 
thi dé báo duô'ng và lam v sinh, thiêt ké báo dam hot dng hiu qua phông chông 
con trüng và dng vt gay hi. 

7. Ding ci,, thilt bj gidm sdt: 

Thiêt bi, dung Cu giám sat, do lirO'ng cht 1u9'ng, an toàn san phm phãi dam 
bão d chInh xac va duçic bão duong, kim djnh ki theo quy djnh. 

III. Diêu kin con ngirôi 

1. Vic tçIp hun/xác nhân kiln thá'c vATTP 

Ghi rO ti th?ii dim tir dánh giá cO tng s bao nhiêu ngui trçrc tip kinh 
doanh, trong do bao nhiêu ngithi dà duçc tp huân kiên thüc ATTP ho1c cap Giây 
xac nhân kiên thic ye ATTP dà duoc cp cOn hiêu 1c. 

2. Vic k/zdm sá'c khóe ctjnh k thea quy djnh: 

Ghi rO tai  thai dim tir dánh giá có Mng s6 bao nhiêu nguài triic tip kinh 
doanh, trong dO bao nhiêu nguai dâ có Giây xác nhn dü sirc khOe cCia chü 
và nguai trixc tiêp kinh doanh thrc phâm do co' sa yte cap huyn tra len cap. 

B. TV DANH GIA THEO NHOM SAN FilM 

(Chi dánh giá di vâi các nhóm san phdrn khóng bao gói sin,,) 

Dánh giá di vai ti'ing nhóm san phm can cü các nOi  dung sau: 

- Tuân thu diu kin bão quàn san phrn theo yêu cu cUa nba san xuât. 

- Co day dü giy tO', h so' chirng mmli ngun g& xut xü cüa san phâm: 
Hop dông mua ban, hóa don, bàn tr cong bô san phâmlGiây xác nhn cong bô hçip 
quy hoic cong bô phO hçip quy djnh v ATTP,... 

- Luu giü thông tin lien quan dn vic mua bàn bào dam truy xut duçyc 
nguôn gôc thirc phâm. 
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