
BỘ Y TẾ 

CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:               /ATTP-SP 
V/v hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện 

việc công bố sản phẩm và tăng cường công 

tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm trên địa bàn 

 

       Hà Nội, ngày       tháng      năm 2020 

Kính gửi:    - Ban Quản lý An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố; 

          - Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương. 

   

Để hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện việc công bố sản phẩm thực phẩm 

theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính phủ và 

tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm 

trên địa bàn, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Ban Quản lý An toàn thực phẩm, Chi 

cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố: 

1. Theo quy định tại điểm a, b Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 15/2018/NĐ-

CP, ngay sau khi tự công bố sản phẩm, tổ chức, cá nhân được quyền sản xuất, kinh 

doanh sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn của sản phẩm đó.  

Tuy nhiên, thời gian qua Cục An toàn thực phẩm nhận được phản ánh từ một 

số tổ chức, cá nhân về việc giải quyết hồ sơ tự công bố tại một số Ban Quản lý 

ATTP, Chi Cục ATVSTP yêu cầu tổ chức, cá nhân chỉ được sản xuất, kinh doanh 

sau khi hồ sơ tự công bố được đăng tải trên website của cơ quan tiếp nhận hồ sơ 

hoặc khi nộp hồ sơ các cơ quan quản lý vẫn cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ đối với hồ sơ 

tự công bố. Về vấn đề này, Cục ATTP đề nghị Ban quản lý ATTP, Chi cục 

ATVSTP các tỉnh, thành phố hướng dẫn các tổ chức, cá nhân được sản xuất, kinh 

doanh ngay sau khi nộp hồ sơ tự công bố đến cơ quan tiếp nhận mà không phải chờ 

đến khi hồ sơ được đăng tải trên website hoặc được cấp Giấy tiếp nhận của cơ 

quan tiếp nhận hồ sơ. 

2. Tăng cường kiểm tra, giám sát trên địa bàn các hoạt động sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm, đặc biệt tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các sản phẩm 

thực phẩm trên nhãn có ghi thành phần cấu tạo, công dụng liên quan đến sức khỏe 

và hướng dẫn sử dụng phù hợp là thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo quy định tại 

Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP nhưng doanh nghiệp thực hiện tự 

công bố.  

Trường hợp phát hiện các vi phạm về việc công bố sản phẩm thực phẩm, đề 

nghị Ban quản lý ATTP, Chi cục ATVSTTP yêu cầu tổ chức, cá nhân rút hồ sơ tự 

công bố và hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký bản công bố theo quy 

định tại Điều 6, Điều 7 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, xử lý theo quy định của 

pháp luật và báo cáo về Cục An toàn thực phẩm. 



3. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện 

việc sản xuất, kinh doanh và công bố sản phẩm thực phẩm theo đúng quy định tại 

Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, Nghị định 

số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa và các quy 

định hiện hành của pháp luật. 

 Cục An toàn thực phẩm đề nghị Ban Quản lý An toàn thực phẩm, Chi cục 

An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố thực hiện và hướng dẫn các tổ chức, 

cá nhân thực hiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm đúng quy định của pháp luật./. 

  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT Trương Quốc Cường (để b/c); 

- Các Phó Cục trưởng (để biết); 

- Lưu: VT, SP. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 
Nguyễn Thanh Phong 
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