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VỆ SINH THỰC PHẨM 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Gia Lai, ngày      tháng      năm 2020 

THÔNG BÁO 

Điều chỉnh thành phần hồ sơ tiếp nhận của thủ tục hành chính cấp Giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất 

thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền  

của ngành Y tế quản lý 

 

Căn cứ Văn bản hợp nhất Luật An toàn thực phẩm số 02/VBHN-VPQH 

ngày 29/6/2019 của Văn phòng Quốc Hội; 

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 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ, 

sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ bộ Thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng dữ liệu Quốc gia; 

Căn cứ nội dung Biên bản kiểm tra công tác Cải cách hành chính 

(CCHC) tại Sở Y tế ngày 15/6/2020 của Đoàn kiểm tra CCHC năm 2020 - Ủy 

ban nhân dân tỉnh Gia Lai. 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thông báo điều chỉnh thành phần hồ 

sơ tiếp nhận đối với thủ tục hành chính cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn 

uống thuộc thẩm quyền của ngành Y tế quản lý như sau: 

1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (Mẫu số 1 Phụ lục I kèm theo Nghị 

định số 155/2018/NĐ-CP); 

 2. Bản sao (bản photo) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề phù hợp với loại thực phẩm 

của cơ sở sản xuất, kinh doanh (có xác nhận của cơ sở); 

Lưu ý: không tiếp nhận bản sao (bản photo) công chứng. 

 3. Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ bảo đảm điều 

kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (bản chính); 

 4. Giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế tuyến huyện trở lên cấp (bản chính hoặc bản 

gốc); 

Lưu ý: không tiếp nhận bản sao (bản photo) công chứng hoặc có xác nhận 

của cơ sở. 
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5. Danh sách người sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống đã 

được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm có xác nhận của chủ cơ sở (bản 

chính)./. 

Nơi nhận:                
- Trung tâm Phục vụ Hành chính công 

tỉnh Gia Lai (p/h); 

- Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành 

phố (để biết);                                                               

- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, 

thành phố (để biết);                                                               

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

thuộc ngành Y tế quản lý (t/h); 

- Đăng Website Chi cục; 

- Lưu: VT, NV.                                                                                 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Văn Đang 
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