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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
Số: 12/2020/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Yên, ngày 03 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy ñịnh phân công, phân cấp quản lý nhà nước
về an toàn thực phẩm trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 15/2018/Nð-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật An toàn thực phẩm;
Căn cứ Nghị ñịnh số 155/2018/Nð-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ
sửa ñổi, bổ sung một số quy ñịnh liên quan ñến ñiều kiện ñầu tư kinh doanh
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị ñịnh số 77/2016/Nð-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa
ñổi, bổ sung một số quy ñịnh về ñiều kiện ñầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua
bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh
khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công
Thương;
Căn cứ Nghị ñịnh số 08/2018/Nð-CP ngày 15/01/2018 của Chinh phủ
sửa ñổi một số Nghị ñịnh liên quan ñến ñiều kiện ñầu tư kinh doanh thuộc
phạm vi quản lý của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị ñịnh số 17/2020/Nð-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh liên quan ñến ñiều kiện ñầu tư
kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;
Căn cứ Thông tư số 17/2018/TT-BNN&PTNN ngày 31/10/2018 Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn Quy ñịnh phương thức quản lý ñiều kiện bảo
ñảm an toàn thực phẩm ñối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản
không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm
thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Thông tư số 38/2018/TT-BNN&PTNN ngày 25/12/2018 của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy ñịnh việc thẩm ñịnh, chứng nhận cơ
sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản ñủ ñiều kiện an toàn
thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Y tế tại Tờ trình số 72/TTr-SYT ngày
01/6/2020.
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QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh phân công, phân
cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 6 năm 2020.
ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ ñạo và thành viên
Ban Chỉ ñạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh; Giám ñốc các sở: Y tế,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương; Chủ tịch UBND các
huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, ñơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi
hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan ðình Phùng
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN

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

QUY ðỊNH
Phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 12/2020/Qð-UBND
ngày 03 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh Phú Yên)
Chương I
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh
Quy ñịnh này quy ñịnh phân công, phân cấp trong công tác quản lý nhà
nước về lĩnh vực an toàn thực phẩm (ATTP) trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên.
ðiều 2. ðối tượng áp dụng
Quy ñịnh này áp dụng ñối với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã,
thành phố, xã/phường/thị trấn, các cơ quan chuyên môn và các tổ chức, cá nhân
có liên quan thực hiện quản lý nhà nước về ATTP trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên.
Chương II
PHÂN CÔNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM
ðiều 3. Sở Y tế
1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan xây dựng văn
bản quy phạm pháp luật về ATTP trình cấp có thẩm quyền ban hành; tổng hợp,
báo cáo UBND tỉnh, Bộ Y tế về tình hình ATTP tại ñịa phương.
2. Chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP ñối với các cơ sở thực
phẩm quy ñịnh tại Khoản 6 ðiều 40 Nghị ñịnh số 15/2018/Nð-CP ngày
02/02/2018 của Chính phủ, sửa ñổi bổ sung Khoản 2, ðiều 3 Nghị ñịnh
155/2018/Nð-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về sửa ñổi, bổ sung một số
quy ñịnh liên quan ñến ñiều kiện ñầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà
nước của Bộ Y tế.
3. ðảm bảo công tác ATTP phục vụ các lễ hội, sự kiện ñược tổ chức trên
ñịa bàn tỉnh.
4. Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATTP
cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực phân
công quản lý.

CÔNG BÁO/Số 19/Ngày 04-6-2020

11

5. Thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật về ATTP ñối với
các cơ sở thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý.
6. Thực hiện tiếp nhận, quản lý hồ sơ và cấp Giấy tiếp nhận ñăng ký bản
công bố sản phẩm; cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm ñối với
sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế ñộ ăn ñặc biệt, sản phẩm
dinh dưỡng dùng cho trẻ ñến 36 tháng tuổi.
7. Tiếp nhận bản tự công bố các sản phẩm/nhóm sản phẩm ñược quy ñịnh
tại Khoản 1, ðiều 4 Nghị ñịnh số 15/2018/Nð-CP ngày 02/02/2018 của Chính
phủ.
8. Tổ chức thẩm ñịnh và cấp giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện ATTP
ñối với:
a) Các cơ sở thực phẩm quy ñịnh tại Khoản 6 ðiều 40 Nghị ñịnh số
15/2018/Nð-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ, sửa ñổi bổ sung Khoản 2,
ðiều 3 Nghị ñịnh 155/2018/Nð-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về sửa ñổi,
bổ sung một số quy ñịnh liên quan ñến ñiều kiện ñầu tư kinh doanh thuộc phạm
vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.
b) Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do Bộ Kế hoạch và ðầu tư hoặc Sở
Kế hoạch và ðầu tư cấp Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh; cơ sở kinh
doanh dịch vụ ăn uống do UBND cấp huyện (hoặc cơ quan có thẩm quyền) cấp
Giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh có quy mô kinh doanh từ 200 suất ăn/lần
phục vụ trở lên; bếp ăn tập thể, căn tin phục vụ ăn uống trong các doanh nghiệp
trong khu công nghiệp, khu chế xuất (không kể quy mô phục vụ); bếp ăn tập
thể, căn tin phục vụ ăn uống trong các trường Trung cấp, cao ñẳng, ñại học,
bệnh viện tuyến tỉnh.
9. Thực hiện công tác phối hợp với:
a) Sở Công Thương ñể quản lý ATTP tại chợ hạng 1 (ngoại trừ chợ ñầu
mối, ñấu giá nông sản), siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích, các
cơ sở thuộc hệ thống dự trữ, phân phối và các loại hình kinh doanh khác.
b) UBND các huyện, thị xã, thành phố trong quản lý cơ sở kinh doanh
dịch vụ ăn uống, thức ăn ñường phố, dịch vụ ñám tiệc và cơ sở sản xuất thực
phẩm thuộc ngành Y tế quản lý trên ñịa bàn.
10. Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trình cấp có thẩm
quyền ban hành quy chuẩn kỹ thuật ñịa phương ñối với sản phẩm thực phẩm
ñặc thù của ñịa phương thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Y tế.
11. Sở Y tế giao cho Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh triển khai
thực hiện một số nhiệm vụ tại khoản 3,4,5,6,7,8 ðiều 3 Quy ñịnh này.
ðiều 4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1. Chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP ñối với các cơ sở sản
xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản trừ các cơ sở thuộc Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn quản lý.
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2. Tổ chức cấp Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện ATTP thực hiện theo
Quyết ñịnh số 24/2019/Qð-UBND ngày 02/7/2019 của UBND tỉnh về Phân
công, phân cấp thẩm ñịnh, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
nông, lâm, thủy sản ñủ ñiều kiện ATTP; quản lý ñiều kiện bảo ñảm ATTP ñối
với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản không thuộc diện
cấp giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện ATTP thuộc phạm vi quản lý của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên.
3. Báo cáo ñịnh kỳ, ñột xuất công tác quản lý nhà nước về ATTP theo
lĩnh vực ñược phân công về Sở Y tế (qua Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
tỉnh) ñể tổng hợp, báo cáo chung.
4. Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATTP,
nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATTP của các tổ chức, cá nhân sản
xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực phân công quản lý.
5. Thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật về ATTP ñối với
các cơ sở thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý.
6. Thực hiện công tác phối hợp với:
a) Sở Công Thương trong việc quản lý ATTP tại các siêu thị, trung tâm
thương mại, chợ hạng 1 (ngoại trừ chợ ñầu mối, ñấu giá nông sản) trong việc
kinh doanh các sản phẩm nông, lâm, thủy sản.
b) Sở Y tế ñể tổ chức ñiều tra, truy xuất nguồn gốc và xử lý, khắc phục
khi xảy ra ngộ ñộc thực phẩm; cung cấp ñầy ñủ thông tin, hồ sơ liên quan tới
nguồn gốc thực phẩm nghi ngờ gây ngộ ñộc thực phẩm khi có yêu cầu. Tổ chức
giám sát, kiểm soát chất lượng sản phẩm thực phẩm sản xuất theo phân cấp
quản lý trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên.
c) UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý các cơ sở sản xuất, kinh
doanh nông lâm thủy sản ñược cấp thẩm quyền phân công, phân cấp.
7. Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trình cấp có thẩm
quyền ban hành quy chuẩn kỹ thuật ñịa phương ñối với sản phẩm thực phẩm
ñặc thù của ñịa phương thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Nông nghiệp.
ðiều 5. Sở Công Thương
1. Chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP ñối với các cơ sở thực
phẩm quy ñịnh tại Khoản 2 ðiều 6 Thông tư 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018
của Bộ Công Thương Quy ñịnh về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách
nhiệm của Bộ Công Thương.
2. Chủ trì, phối hợp quản lý ATTP ñối với siêu thị, trung tâm thương mại,
cửa hàng tiện ích, các cơ sở thuộc hệ thống dự trữ, phân phối và các loại hình
kinh doanh khác. Quản lý ATTP tại các chợ hạng 1 (theo quy ñịnh về phân
hạng chợ) trên ñịa bàn tỉnh (trừ chợ ñầu mối, ñấu giá nông sản).
3. Tổ chức cấp Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện ATTP ñối với các cơ
sở thực phẩm quy ñịnh tại Khoản 2 ðiều 6 Thông tư 43/2018/TT-BCT ngày
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15/11/2018 của Bộ Công Thương Quy ñịnh về quản lý an toàn thực phẩm thuộc
trách nhiệm của Bộ Công Thương.
4. Tiếp nhận bản sao Giấy chứng nhận (có xác nhận của cơ sở sản xuất,
kinh doanh thực phẩm) theo quy ñịnh tại ñiểm k khoản 1 ðiều 12 Nghị ñịnh
15/2018/Nð-CP của Chính phủ ñối với các cơ sở thuộc ngành Công Thương
quản lý trên ñịa bàn tỉnh.
5. Báo cáo ñịnh kỳ, ñột xuất công tác quản lý nhà nước về ATTP theo
lĩnh vực ñược phân công về Sở Y tế (qua Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
tỉnh) ñể tổng hợp, báo cáo chung.
6. Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATTP,
nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATTP của các tổ chức, cá nhân sản
xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực phân công quản lý.
7. Thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật về ATTP ñối với
các cơ sở thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý.
8. Thực hiện công tác phối hợp với:
a) UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý các cơ sở sản xuất, kinh
doanh nhỏ lẻ các sản phẩm/nhóm sản phẩm tại Khoản 2 ðiều 6 Thông tư
43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ Công Thương Quy ñịnh về quản lý
an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương; các chợ trên ñịa
bàn quản lý (trừ các chợ hạng 1); việc vận chuyển, kinh doanh thực phẩm lưu
ñộng (còn gọi là chợ lưu ñộng); chợ tự phát; các cơ sở sản xuất ban ñầu.
b) Sở Y tế ñể tổ chức ñiều tra, truy xuất nguồn gốc và xử lý, khắc phục
khi xảy ra ngộ ñộc thực phẩm; cung cấp ñầy ñủ thông tin, hồ sơ liên quan tới
nguồn gốc thực phẩm nghi ngờ gây ngộ ñộc thực phẩm khi có yêu cầu. Tổ chức
giám sát, kiểm soát chất lượng sản phẩm thực phẩm sản xuất theo phân cấp
quản lý trên ñịa bàn tỉnh.
9. Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trình cấp có thẩm
quyền ban hành quy chuẩn kỹ thuật ñịa phương ñối với sản phẩm thực phẩm
ñặc thù của ñịa phương thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương.
ðiều 6. Sở Khoa học và Công nghệ
1. Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan xây dựng và tham mưu
UBND tỉnh ban hành quy chuẩn kỹ thuật ñịa phương ñối với sản phẩm thực
phẩm ñặc thù của ñịa phương.
2. Phối hợp, tham gia thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm về ATTP
theo ñề nghị của cơ quan chủ trì.
ðiều 7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
Là cơ quan quản lý nhà nước thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về
ATTP tại ñịa phương, có trách nhiệm:
1. Thực hiện quản lý nhà nước về ATTP trên phạm vi ñịa phương, chịu
trách nhiệm trước UBND tỉnh về ATTP tại ñịa phương. Chủ tịch UBND cấp
huyện trực tiếp làm nhiệm vụ Trưởng ban Chỉ ñạo liên ngành về ATTP, tổ chức
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phân công và chỉ ñạo Ban Chỉ ñạo liên ngành về ATTP cấp huyện, các phòng,
ban chức năng và UBND xã, phường, thị trấn trong công tác quản lý nhà nước
về ATTP; chỉ ñạo công tác thanh tra, kiểm tra giám sát bảo ñảm ATTP trên ñịa
bàn; trực tiếp chỉ ñạo và thường xuyên ñôn ñốc, kiểm tra việc chấp hành pháp
luật về ATTP của cơ quan nhà nước cấp dưới; xử lý cán bộ, công chức thiếu
trách nhiệm, buông lỏng quản lý thuộc lĩnh vực ñược phân công quản lý; tổ
chức giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về ATTP theo quy
ñịnh của pháp luật; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và trước pháp luật khi
ñể xảy ra vi phạm pháp luật về ATTP trên ñịa bàn quản lý.
2. Tổ chức triển khai thực hiện các quy ñịnh của Chính phủ, các Bộ,
ngành trung ương, UBND tỉnh về ATTP trên ñịa bàn. Bố trí nguồn lực cho cơ
quan chuyên môn ñể thực hiện việc quản lý nhà nước về ATTP.
3. Chủ trì và phối hợp với các sở, ngành trong việc quy hoạch và xây
dựng vùng trồng rau, củ, quả an toàn; chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm tập
trung ñể việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ñược thuận lợi và
ñúng quy ñịnh về ñiều kiện ATTP và vệ sinh thú y, cơ sở sản xuất thực phẩm
an toàn nhằm bảo ñảm việc quản lý ñược thực hiện trong toàn bộ chuỗi cung
cấp thực phẩm trên ñịa bàn quản lý.
4. Chịu trách nhiệm thực hiện công tác quản lý nhà nước về ATTP trên
ñịa bàn, cụ thể:
a) Kinh doanh dịch vụ ăn uống từ 50 suất ăn ñến dưới 200 suất ăn/lần
phục vụ, dịch vụ ñám tiệc trên ñịa bàn từ 300 khách/lần phục vụ.
b) Các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, cơ sở kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn và
các ñối tượng theo phân cấp quản lý.
c) Các chợ (ngoại trừ chợ hạng 1).
d) Thực hiện cấp Giấy Chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện ATTP ñối với cơ
sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do UBND các huyện, thị xã, thành phố cấp Giấy
phép ñăng ký kinh doanh và có quy mô kinh doanh dưới 200 suất ăn/lần phục
vụ.
ñ) Tổ chức ñiều tra, truy xuất nguồn gốc và xử lý, khắc phục khi xảy ra
ngộ ñộc thực phẩm; cung cấp ñầy ñủ hồ sơ thông tin liên quan tới nguồn gốc
thực phẩm nghi ngờ gây ngộ ñộc thực phẩm khi có yêu cầu.
5. Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATTP,
nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATTP của các tổ chức, cá nhân sản
xuất, kinh doanh thực phẩm; tuyên truyền, vận ñộng việc thực hiện các quy
ñịnh của pháp luật về bảo ñảm ATTP trên ñịa bàn.
6. Thực hiện phối hợp với các sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Công Thương trong việc quản lý nhà nước về ATTP trên ñịa bàn quản lý
theo quy ñịnh pháp luật.
ðiều 8. Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn
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Là cơ quan quản lý nhà nước thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về
ATTP tại ñịa phương, có trách nhiệm:
1. Thực hiện quản lý nhà nước về ATTP trên phạm vi ñịa phương, chịu
trách nhiệm trước UBND huyện về ATTP tại ñịa phương. Chủ tịch UBND cấp
xã trực tiếp làm nhiệm vụ Trưởng ban Chỉ ñạo liên ngành về ATTP.
2. Tổ chức triển khai thực hiện các quy ñịnh của Chính phủ, các Bộ,
ngành trung ương, UBND tỉnh, huyện về ATTP trên ñịa bàn. Bố trí nguồn lực
ñể thực hiện việc quản lý nhà nước về ATTP.
3. Phối hợp với các cơ quan, ñơn vị liên quan trong việc quy hoạch và
xây dựng vùng trồng rau, củ, quả an toàn; chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm
tập trung ñể việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ñược thuận lợi và
ñúng quy ñịnh về ñiều kiện ATTP.
4. Tiếp nhận bản cam kết do các ñối tượng ñược quy ñịnh tại Khoản 1
ðiều 12, trừ ñiểm k Nghị ñịnh 15/2018/Nð-CP thuộc lĩnh vực quản lý của
ngành Công Thương quy ñịnh tại Khoản 2, ðiều 10 Nghị ñịnh số 17/2020/NðCP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị
ñịnh liên quan ñến ñiều kiện ñầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà
nước của Bộ Công Thương (mẫu cam kết theo Phụ lục kèm theo Quy ñịnh này).
5. Chịu trách nhiệm thực hiện công tác quản lý nhà nước về ATTP trên
ñịa bàn, cụ thể:
a) Kinh doanh dịch vụ ăn uống (có quy mô kinh doanh dưới 50 suất
ăn/lần phục vụ), kinh doanh thức ăn ñường phố, dịch vụ ñám tiệc có dưới 300
khách/lần phục vụ trên ñịa bàn.
b) Các cơ sở sản xuất ban ñầu nhỏ lẻ, cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ
và các ñối tượng theo phân cấp quản lý trừ các cơ sở thuộc ngành Nông nghiệp
quản lý.
c) Các chợ nhỏ, chợ lưu ñộng, chợ tự phát tại ñịa phương.
d) Phối hợp các cơ quan quản lý ATTP, ñiều tra, truy xuất nguồn gốc và
xử lý, khắc phục khi xảy ra ngộ ñộc thực phẩm; cung cấp ñầy ñủ hồ sơ thông
tin liên quan tới nguồn gốc thực phẩm nghi ngờ gây ngộ ñộc thực phẩm khi có
yêu cầu.
Chương III
PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, THANH TRA, KIỂM TRA
VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM
ðiều 9. Phối hợp giữa các cơ quan trong quản lý nhà nước về ATTP
1. Các sở, ngành, ñịa phương trong phạm vi quản lý nhà nước của mình
có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế trong việc thực hiện các hoạt
ñộng quản lý nhà nước ñể ñảm bảo thống nhất và hiệu quả trong quản lý nhà
nước về ATTP trên ñịa bàn; phối hợp thực hiện chương trình giám sát, phòng
ngừa và ngăn chặn sự cố ATTP theo quy ñịnh của pháp luật.
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2. Sở Y tế chủ trì xây dựng chương trình thông tin giáo dục truyền thông
về ATTP; các sở, ngành, ñịa phương theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm
phối hợp với Sở Y tế ñể thực hiện chương trình thông tin giáo dục truyền thông
về ATTP.
3. Sở Y tế chủ trì xây dựng kế hoạch hậu kiểm, giám sát cảnh báo mối
nguy về ATTP; các sở, ngành, ñịa phương theo chức năng nhiệm vụ có trách
nhiệm phối hợp với Sở Y tế ñể thực hiện hậu kiểm, giám sát cảnh báo mối nguy
về ATTP.
4. Khi xảy ra ngộ ñộc thực phẩm, Sở Y tế chịu trách nhiệm tổ chức cấp
cứu, diều trị kịp thời cho người bị ngộ ñộc thực phẩm; ñiều tra tìm nguyên
nhân gây ngộ ñộc thực phẩm ñể cảnh báo cho cộng ñồng. Các sở, ngành, ñịa
phương có trách nhiệm cung cấp ñầy ñủ hồ sơ, thông tin liên quan tới nguồn
gốc thực phẩm nghi ngờ gây ngộ ñộc thuộc lĩnh vực quản lý; phối hợp với
ngành y tế ñiều tra nguyên nhân, tiến hành truy xuất nguồn gốc và xử lý thực
phẩm gây ngộ ñộc.
ðiều 10. Phối hợp trong thanh tra, kiểm tra về ATTP
1. Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ ñạo liên ngành về ATTP cấp
tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh hoặc
Ban Chỉ ñạo liên ngành về ATTP cấp tỉnh về kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên
ngành về ATTP hàng năm và tổ chức thực hiện theo kế hoạch ñược phê duyệt.
2. Khi phát hiện sản phẩm, cơ sở kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống
vi phạm và có nguy cơ ảnh hưởng ñến sức khỏe người tiêu dùng thuộc lĩnh vực
ñược phân công quản lý của sở, ngành, ñịa phương, Sở Y tế kiến nghị sở,
ngành, ñịa phương ñã ñược phân công quản lý tiến hành thanh tra, kiểm tra xử
lý; nếu kiến nghị ñó không ñược chấp thuận thì chủ trì, phối hợp với các sở,
ngành, ñịa phương thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, kết luận và xử lý theo quy
ñịnh của pháp luật.
3. Thanh tra, kiểm tra ñột xuất ñối với toàn bộ quá trình sản xuất, xuất
khẩu, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của các sở khác
trong những trường hợp cụ thể sau:
a) Theo chỉ ñạo của UBND tỉnh hoặc Ban Chỉ ñạo liên ngành về ATTP
cấp tỉnh.
b) ðối với vụ việc phức tạp liên quan ñến trách nhiệm quản lý của nhiều
ngành, khi có sự khác biệt trong kết luận thanh tra của các sở, ngành cùng quản
lý lĩnh vực ATTP thì phối hợp liên ngành thanh tra lại, kiểm tra tính chính xác,
trung thực, khách quan ñể thống nhất kết luận, xử lý theo quy ñịnh của pháp
luật.
c) Theo ñề nghị của sở, ngành quản lý lĩnh vực và ñịa phương.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
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ðiều 11. Quy ñịnh chuyển tiếp
Khi Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương ban hành các quy ñịnh, hướng
dẫn thực hiện việc quản lý nhà nước về ATTP có nội dung khác với quy ñịnh
này, thì thực hiện theo quy ñịnh, hướng dẫn của Chính phủ, các Bộ, ngành
trung ương.
ðiều 12. ðiều khoản thi hành
1. Cơ quan quản lý nhà nước các cấp, các cơ quan tham mưu quản lý nhà
nước về ATTP và các cơ quan chuyên môn thực hiện công tác ñảm bảo ATTP
trên ñịa bàn tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện ñúng Quy ñịnh này. Trong
quá trình thực hiện nếu có nội dung vướng mắc, các sở, ngành, UBND các
huyện, thị xã, thành phố gửi báo cáo về Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban chỉ
ñạo ñể tổng hợp báo cáo, ñề xuất UBND tỉnh sửa ñổi, bổ sung kịp thời, phù
hợp.
2. Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các xã/phường/thị
trấn có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt ñộng hàng năm và báo cáo kết quả
thực hiện quản lý ATTP theo ñịnh kỳ cho Ban Chỉ ñạo liên ngành về ATTP tỉnh
(qua cơ quan TT.BCð tỉnh) ñể tổng hợp báo cáo chung./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
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