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QUY ĐỊNH 

Phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn  

thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế  

trên địa bàn tỉnh An Giang 

(Kèm theo Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh An Giang) 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về 

an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế trên địa bàn tỉnh An 

Giang.  

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các cơ quan được phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về an 

toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế trên địa bàn tỉnh An 

Giang. 

2. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch 

vụ ăn uống; các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến an toàn thực phẩm 

thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Chương II 

PHÂN CẤP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC  

VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ  

CỦA NGÀNH Y TẾ 

Điều 3. Phân cấp thực hiện nhiệm vụ Sở Y tế 

1. Tổ chức tiếp nhận và quản lý hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm sau đây: 

a) Cơ sở sản xuất: nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, nước đá 

dùng liền, nước đá dùng để chế biến thực phẩm, cơ sở sản xuất thực phẩm bổ 

sung, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản 

phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến 

thực phẩm, các vi chất bổ sung vào thực phẩm, cơ sở sản xuất thực phẩm khác 

không được quy định tại Phụ lục III và Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 
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số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; 

b) Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh;  

c) Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do Ủy ban nhân dân (hoặc cơ quan 

có thẩm quyền) huyện, thị xã, thành phố cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh có quy mô kinh doanh từ 200 suất ăn trở lên/lần phục vụ. 

2. Tổ chức quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn trong các 

trường hợp sau: 

a) Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không có Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh có quy mô kinh doanh từ 200 suất ăn trở lên/lần phục vụ; 

b) Cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm có quy mô kinh doanh từ 200 suất ăn trở lên/lần phục vụ. 

3. Tổ chức tiếp nhận và quản lý hồ sơ, cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản 

công bố sản phẩm, Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh 

dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng 

cho trẻ đến 36 tháng tuổi. 

Điều 4. Phân cấp thực hiện nhiệm vụ Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, 

thành phố  

1. Tổ chức tiếp nhận và quản lý hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do Ủy ban 

nhân dân (hoặc cơ quan có thẩm quyền) huyện, thị xã, thành phố cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh có quy mô kinh doanh dưới 200 suất ăn/lần 

phục vụ. 

2. Tổ chức quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn trong các 

trường hợp sau: 

a) Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không có Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh có quy mô kinh doanh từ 50 suất ăn/lần phục vụ đến dưới 200 suất 

ăn/lần phục vụ; 

b) Cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm có quy mô phục vụ từ 50 suất ăn/lần phục vụ đến dưới 200 suất 

ăn/lần phục vụ. 

Điều 5. Phân cấp thực hiện nhiệm vụ Ủy ban nhân dân xã, phường, 

thị trấn  

Tổ chức quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn trong các 

trường hợp sau: 

1. Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không có Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh có quy mô kinh doanh dưới 50 suất ăn/lần phục vụ. 
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2. Cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm có quy mô phục vụ dưới 50 suất ăn/lần phục vụ. 

3. Cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 6. Quy định chuyển tiếp 

Đối với các Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Giấy 

tiếp nhận bản công bố hợp quy và Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an 

toàn thực phẩm được cấp trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì được tiếp 

tục sử dụng đến khi hết thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm, Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và Giấy xác nhận công bố 

phù hợp quy định an toàn thực phẩm. 

Điều 7. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Y tế; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân 

xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện; tuyên truyền, phổ biến Quy 

định này đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh 

dịch vụ ăn uống; các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến an toàn thực 

phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế trên địa bàn tỉnh An Giang theo 

phân cấp quản lý. 

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc, các cơ 

quan, đơn vị phản hồi bằng văn bản gửi Sở Y tế tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân 

dân tỉnh xem xét, quyết định việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy định này cho 

phù hợp với nhu cầu thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành./. 
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