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THÔNG TƯ  

Quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu 
 

 

Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm 

thủy sản xuất khẩu, có hiệu lực kể từ ngày 26/12/2013, được sửa đổi, bổ sung bởi: 

Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm 

định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều 

kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023. 

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 

11 năm 2007; 

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa; 

Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính 

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

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 

của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và 

Thủy sản1, 

                                                 
1 Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa; Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 

15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 

12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 

Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21/1/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 



 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư quy 

định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu: 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh2 

1. Hồ sơ, thủ tục thẩm định điều kiện ATTP để đưa cơ sở sản xuất kinh doanh 

thực phẩm thủy sản (sau đây gọi là Cơ sở) vào Danh sách xuất khẩu sang quốc gia, 

vùng lãnh thổ có yêu cầu lô hàng được cấp giấy chứng nhận thực phẩm thủy sản 

xuất khẩu bởi Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (sau đây gọi là 

Danh sách xuất khẩu); cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm (sau đây gọi là Giấy chứng nhận ATTP) theo quy định tại Luật An toàn thực 

phẩm.  

2. Hồ sơ, thủ tục thẩm định, cấp giấy chứng nhận thực phẩm thủy sản xuất khẩu 

(sau đây gọi là Chứng thư) theo yêu cầu của quốc gia, vùng lãnh thổ nhập khẩu. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Đối tượng áp dụng bao gồm: 

a) 3Cơ sở có xuất khẩu sang các quốc gia, vùng lãnh thổ có yêu cầu lô hàng 

được cấp chứng thư bởi Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản. 

b) Thực phẩm thủy sản xuất khẩu vào các thị trường mà Cơ quan thẩm quyền 

                                                 
132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 

2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường; 

Căn cứ Nghị định 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; 

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 

Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ 

điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.” 

2 Điều này được sửa đổi theo quy định tại khoản 1 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông 

tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện 

bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu 

lực kể từ ngày 15/2/2023. 
3 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông 

tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện 

bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu 

lực kể từ ngày 15/2/2023. 



 

nước nhập khẩu có yêu cầu lô hàng xuất khẩu được thẩm định4, cấp Chứng thư của 

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản. 

2. Đối với các thực phẩm thủy sản xuất khẩu có yêu cầu chứng nhận kiểm dịch 

theo quy định hiện hành, Cơ quan thẩm định5 nêu tại Điều 5 Thông tư này thực hiện 

đồng thời việc thẩm định6, chứng nhận an toàn thực phẩm (ATTP) và kiểm dịch. 

3. Các trường hợp sau đây không thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư này: 

a) 7Cơ sở chỉ tiêu thụ nội địa; cơ sở xuất khẩu sang các quốc gia, vùng lãnh thổ 

không yêu cầu lô hàng được Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản cấp 

chứng thư. 

b) Thủy sản xuất khẩu không dùng làm thực phẩm.  

c) Thực phẩm thủy sản xuất khẩu vào các thị trường mà Cơ quan thẩm quyền 

nước nhập khẩu không yêu cầu lô hàng xuất khẩu được thẩm định8, cấp Chứng thư 

của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này, một số từ ngữ được hiểu như sau: 

1. Cơ sở sản xuất thực phẩm thủy sản độc lập: là Cơ sở có đầy đủ cơ sở vật 

chất, trang thiết bị để thực hiện hoàn chỉnh quy trình sản xuất riêng biệt từ công 

đoạn tiếp nhận nguyên liệu cho đến công đoạn bao gói hoàn chỉnh thành phẩm; có 

đội ngũ cán bộ quản lý chất lượng riêng với ít nhất 03 (ba) nhân viên thực hiện 

                                                 
4 Cụm từ “kiểm tra” được thay thế bằng cụm từ “thẩm định” theo quy định tại điểm a, khoản 37 Điều 

2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023. 
5 Cụm từ “Cơ quan kiểm tra, chứng nhận” được thay thế bằng cụm từ “Cơ quan thẩm định” theo quy 

định tại điểm b, khoản 37 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận 

cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023. 
6 Cụm từ “kiểm tra” được thay thế bằng cụm từ “thẩm định” theo quy định tại điểm a, khoản 37 

Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023 
7 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 3 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông 

tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện 

bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu 

lực kể từ ngày 15/2/2023. 
8 Cụm từ “kiểm tra” được thay thế bằng cụm từ “thẩm định” theo quy định tại điểm a, khoản 37 

Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023 



 

kiểm soát ATTP trong quá trình sản xuất và ít nhất 01 (một) nhân viên hoàn thành 

khóa đào tạo về quản lý ATTP theo nguyên tắc Phân tích mối nguy và kiểm soát 

điểm tới hạn - HACCP (sau đây gọi là nguyên tắc HACCP) do cơ quan, tổ chức 

được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao chức năng, nhiệm vụ đào tạo 

quản lý ATTP theo nguyên tắc HACCP thực hiện. 

2. Lô hàng sản xuất: là một lượng sản phẩm được sản xuất từ một hay nhiều lô 

nguyên liệu có cùng nguồn gốc xuất xứ, theo cùng một quy trình công nghệ, cùng 

điều kiện sản xuất (có cùng các yếu tố tác động đến điều kiện bảo đảm ATTP) trong 

thời gian không quá 24 giờ tại một Cơ sở. 

3. Lô hàng xuất khẩu: là lượng hàng được chủ hàng đăng ký thẩm định9, chứng 

nhận để xuất khẩu một lần cho một nhà nhập khẩu trên một phương tiện vận chuyển.  

4. Nhóm thực phẩm thủy sản tương tự: là những thực phẩm thủy sản có cùng 

mức nguy cơ về ATTP, được sản xuất theo quy trình công nghệ cơ bản giống nhau 

(có thể khác nhau tại một số công đoạn nhưng không phát sinh các mối nguy đáng 

kể về ATTP) tại một Cơ sở. 

5. Sản xuất thực phẩm thủy sản: là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các 

hoạt động khai thác, sơ chế, chế biến, bao gói, bảo quản để tạo ra thực phẩm thủy sản. 

6. Thực phẩm thủy sản: là sản phẩm thủy sản mà con người ăn, uống ở dạng 

tươi sống hoặc đã qua sơ chế, chế biến, bảo quản. 

7. Thực phẩm thủy sản ăn liền: là sản phẩm thủy sản có thể sử dụng trực tiếp 

cho người mà không phải xử lý đặc biệt trước khi ăn. 

Điều 4. Căn cứ để thẩm định, chứng nhận 

Căn cứ để thẩm định, cấp Giấy chứng nhận ATTP và Chứng thư cho thực phẩm 

thủy sản xuất khẩu là các quy định tại Điều 41, 42 Luật ATTP; các quy định, quy 

chuẩn kỹ thuật của Việt Nam và quy định, quy chuẩn kỹ thuật của nước nhập khẩu 

về ATTP thuỷ sản. 

Điều 5. Cơ quan thẩm định10 

Cơ quan thẩm định, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận ATTP và cơ quan thẩm định, 

cấp Chứng thư: Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản và các cơ quan, 

đơn vị trực thuộc Cục (sau đây gọi là Cơ quan thẩm định). 

                                                 
9 Cụm từ “kiểm tra” được thay thế bằng cụm từ “thẩm định” theo quy định tại điểm a, khoản 37 

Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023 
10 Điều này được sửa đổi theo quy định tại khoản 4 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông 

tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện 

bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu 

lực kể từ ngày 15/2/2023. 



 

Điều 6. Yêu cầu đối với kiểm tra viên, trưởng đoàn thẩm định11 

1. Đối với kiểm tra viên: 

a) Trung thực, khách quan, không có quan hệ về lợi ích kinh tế với tổ chức, cá 

nhân xuất khẩu lô hàng (sau đây gọi tắt là Chủ hàng) hoặc chủ Cơ sở được thẩm 

định; 

b) 12Đã tham gia khóa đào tạo, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với 

lĩnh vực thẩm định hoặc khóa đào tạo thẩm định; 

c) Đủ sức khỏe để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

2. Đối với trưởng đoàn thẩm định13: đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nêu tại khoản 

1 Điều này và phải có ít nhất 05 (năm) năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực 

thẩm định14, được Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 

giao nhiệm vụ trưởng đoàn. 

Điều 7. Yêu cầu đối với trang thiết bị, dụng cụ phục vụ thẩm định hiện trường 

1. Chuyên dụng, có dấu hiệu phân biệt với các dụng cụ khác. 

2. Trong tình trạng hoạt động và bảo trì tốt; được kiểm định, hiệu chuẩn theo 

quy định; tình trạng vệ sinh tốt, bảo đảm không là nguồn lây nhiễm.  

Điều 8. Yêu cầu đối với phòng kiểm nghiệm 

Các phòng kiểm nghiệm tham gia hoạt động phân tích, kiểm nghiệm các chỉ 

tiêu về ATTP theo quy định tại Thông tư này phải được Cơ quan có thẩm quyền chỉ 

định theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Điều 9. Phí15 

                                                 
11  Tên điều này được sửa đổi theo quy định tại khoản 5 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-

BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một 

số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản 

đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023. 
12 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 6 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông 

tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều 

kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có 

hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023. 
13 Cụm từ “kiểm tra” được thay thế bằng cụm từ “thẩm định” theo quy định tại điểm a, khoản 37 

Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023 
14 Cụm từ “kiểm tra” được thay thế bằng cụm từ “thẩm định” theo quy định tại điểm a, khoản 

37 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận 

cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực 

phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 

15/2/2023 
15 Điều này được sửa đổi theo quy định tại khoản 7 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông 



 

Việc thu phí thẩm định cấp giấy chứng nhận ATTP đối với Cơ sở, phí thẩm 

định đánh giá định kỳ điều kiện ATTP, phí thẩm định cấp Chứng thư cho lô hàng 

thủy sản xuất khẩu quy định tại Thông tư này được thực hiện theo quy định hiện 

hành. 

Chương II 

THẨM ĐỊNH ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM16  

Điều 10. Hồ sơ đăng ký và báo cáo thay đổi thông tin17 

1. Đối với thẩm định cấp Giấy chứng nhận ATTP, bổ sung Danh sách xuất khẩu, 

hồ sơ đăng ký theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật An toàn thực phẩm, cụ thể: 

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP theo mẫu tại Phụ lục I; Bản thuyết 

minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực 

phẩm theo biểu tương ứng tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này;  

b) Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của 

chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do chủ cơ sở xác nhận; 

Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp. 

2. Đối với cơ sở có kết quả thẩm định cấp Giấy chứng nhận ATTP, bổ sung vào 

Danh sách xuất khẩu không đạt, cơ sở báo cáo kết quả khắc phục các sai lỗi theo mẫu tại 

Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này. 

3. Đối với các trường hợp thẩm định đánh giá định kỳ điều kiện ATTP quy định 

tại điểm a khoản 2 Điều 12 Thông tư này, cơ sở gửi báo cáo thay đổi thông tin theo biểu 

tương ứng tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. 

  4. Cơ sở gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký cho Cơ quan thẩm định bằng một trong các hình 

thức như: Gửi trực tiếp, gửi theo đường bưu điện; thư điện tử hoặc đăng ký trực tuyến. 

Hồ sơ nêu tại điểm b khoản 1 Điều này, cơ sở gửi khi nộp hồ sơ hoặc cung cấp cho đoàn 

thẩm định khi đến thẩm định thực tế tại cơ sở. 

Điều 11. Xử lý hồ sơ18 

                                                 
tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện 

bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu 

lực kể từ ngày 15/2/2023. 
16 Tên Chương này được sửa đổi theo quy định tại khoản 8 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-

BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một 

số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản 

đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/20238. 
17 Điều này được sửa đổi theo quy định tại khoản 9 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông 

tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện 

bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu 

lực kể từ ngày 15/2/2023. 
18 Điều này được sửa đổi theo quy định tại khoản 10 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông 

tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện 



 

 1. Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của Cơ sở, Cơ 

quan thẩm định phải thẩm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, hướng dẫn Cơ sở bổ 

sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định. 

2. Cơ quan thẩm định thông báo cho Cơ sở thời điểm dự kiến tiến hành thẩm 

định tại Cơ sở nhưng không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Điều 12. Các hình thức thẩm định19 

1. Thẩm định cấp Giấy chứng nhận ATTP, bổ sung Danh sách xuất khẩu:  

a) Thẩm định cấp Giấy chứng nhận ATTP: áp dụng đối với cơ sở không thuộc 

khoản 1 Điều 12 Nghị định 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 và chưa có Giấy 

chứng nhận ATTP; cơ sở bị thu hồi Giấy chứng nhận ATTP; cơ sở có Giấy chứng 

nhận ATTP nhưng còn hiệu lực ít hơn 06 tháng; có thay đổi thông tin trong Giấy 

chứng nhận ATTP do có thay đổi hệ thống quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm 

của cơ sở; 

b) Thẩm định bổ sung Danh sách xuất khẩu: áp dụng đối với cơ sở không 

thuộc điểm a khoản 1 Điều này và chưa có tên trong Danh sách xuất khẩu.  

2. Thẩm định đánh giá định kỳ điều kiện ATTP: áp dụng đối với cơ sở đã có 

tên trong Danh sách xuất khẩu trong các trường hợp: 

a) Cơ sở bổ sung thị trường xuất khẩu có yêu cầu phải lập danh sách; sửa 

chữa, nâng cấp điều kiện bảo đảm ATTP: thẩm định sau khi cơ sở gửi hồ sơ theo 

quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư này.  

b) Cơ sở không thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản 2 Điều này: thẩm 

định không báo trước với tần suất: Cơ sở hạng 1, hạng 2: 01 lần trong 18 tháng; cơ 

sở hạng 3: 01 lần trong 12 tháng. 

Điều 13. Thành lập đoàn thẩm định Cơ sở 

1. Thủ trưởng Cơ quan thẩm định20 ra quyết định thành lập đoàn 7 thẩm định 

điều kiện bảo đảm ATTP của Cơ sở. 

2. Quyết định thành lập đoàn thẩm định21 bao gồm các nội dung sau: 

                                                 
bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu 

lực kể từ ngày 15/2/2023. 
19 Điều này được sửa đổi theo quy định tại khoản 11 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông 

tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện 

bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu 

lực kể từ ngày 15/2/2023. 
20 Cụm từ “Cơ quan kiểm tra, chứng nhận” được thay thế bằng cụm từ “Cơ quan thẩm định” theo quy 

định tại điểm b, khoản 37 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, 

chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực 

phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 

15/2/2023. 
21 Cụm từ “kiểm tra” được thay thế bằng cụm từ “thẩm định” theo quy định tại điểm a, khoản 37 Điều 2 

của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh 



 

a) Căn cứ thẩm định22; 

b) Họ tên, chức danh, đơn vị công tác của các thành viên trong đoàn; 

c) Tên, địa chỉ và mã số (nếu có) của Cơ sở được thẩm định23; 

d) Phạm vi, nội dung, hình thức và thời gian dự kiến thẩm định24; 

đ) Trách nhiệm của Cơ sở được thẩm định25 và đoàn thẩm định26. 

3. Quyết định thành lập đoàn thẩm định27 phải được thông báo tại Cơ sở khi 

bắt đầu thẩm định28. 

Điều 14. Nội dung, phương pháp thẩm định 

1. Nội dung thẩm định điều kiện bảo đảm ATTP của Cơ sở bao gồm: 

a) Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực tham gia sản xuất, 

quản lý về ATTP thủy sản (bao gồm cả thẩm định các giấy chứng nhận sức khỏe, 

giấy xác nhận tập huấn kiến thức về ATTP của chủ Cơ sở và người trực tiếp sản 

                                                 
thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023 
22 Cụm từ “kiểm tra” được thay thế bằng cụm từ “thẩm định” theo quy định tại điểm a, khoản 37 Điều 2 

của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023 
23 Cụm từ “kiểm tra” được thay thế bằng cụm từ “thẩm định” theo quy định tại điểm a, khoản 37 Điều 2 

của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023 
24 Cụm từ “kiểm tra” được thay thế bằng cụm từ “thẩm định” theo quy định tại điểm a, khoản 37 Điều 2 

của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023 
25 Cụm từ “kiểm tra” được thay thế bằng cụm từ “thẩm định” theo quy định tại điểm a, khoản 37 Điều 2 

của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023 
26 Cụm từ “kiểm tra” được thay thế bằng cụm từ “thẩm định” theo quy định tại điểm a, khoản 37 Điều 2 

của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023 
27 Cụm từ “kiểm tra” được thay thế bằng cụm từ “thẩm định” theo quy định tại điểm a, khoản 37 Điều 2 

của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023 
28 Cụm từ “kiểm tra” được thay thế bằng cụm từ “thẩm định” theo quy định tại điểm a, khoản 37 Điều 2 

của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023 



 

xuất thực phẩm); 

b) Chương trình quản lý ATTP theo nguyên tắc HACCP; 

c) Thủ tục truy xuất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm; 

d)29 Lấy mẫu phân tích đánh giá hiệu quả kiểm soát điều kiện vệ sinh trong quá 

trình sản xuất theo Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.. 

2. Phương pháp thẩm định thực hiện theo Phụ lục V ban hành kèm theo Thông 

tư này. 

Điều 15. Biên bản thẩm định 

1. Nội dung của Biên bản thẩm định: 

a) Thể hiện đầy đủ, chính xác kết quả thẩm định theo mẫu quy định tại Phụ lục 

V ban hành tại Thông tư này và được lập tại Cơ sở ngay sau khi kết thúc thẩm định; 

b) Ghi rõ các hạng mục không bảo đảm ATTP và thời hạn yêu cầu Cơ sở hoàn 

thành các biện pháp khắc phục; 

c) Ghi rõ kết luận chung và mức phân loại điều kiện bảo đảm ATTP đối với 

Cơ sở; 

d) Có ý kiến của người đại diện có thẩm quyền của Cơ sở về kết quả thẩm định, 

cam kết khắc phục các sai lỗi (nếu có); 

đ)  Có chữ ký của trưởng đoàn thẩm định, chữ ký của người đại diện có thẩm 

quyền của Cơ sở; đóng dấu giáp lai Biên bản thẩm định (hoặc ký từng trang trong 

trường hợp không có con dấu tại Cơ sở);  

e) Được lập thành 02 (hai) bản: 01 (một) bản lưu tại Cơ quan thẩm định30, 01 

(một) bản lưu tại Cơ sở; trường hợp cần thiết có thể tăng thêm số bản. 

2. Trường hợp đại diện Cơ sở không đồng ý ký tên vào Biên bản thẩm định, 

đoàn thẩm định phải ghi: “Đại diện Cơ sở được thẩm định4 không ký Biên bản” và 

nêu rõ lý do. Biên bản vẫn có giá trị pháp lý khi có đầy đủ chữ ký của tất cả các 

thành viên của đoàn thẩm định. 

Điều 16. Phân loại Cơ sở về điều kiện bảo đảm ATTP  

1. Mức phân loại đối với Cơ sở về điều kiện bảo đảm ATTP như sau: 

a) Hạng 1: Rất tốt; 

b) Hạng 2: Tốt; 

                                                 
29 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 12 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 

30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy 

định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo 

đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực 

kể từ ngày 15/2/2023. 
30 Cụm từ “Cơ quan kiểm tra, chứng nhận” được thay thế bằng cụm từ “Cơ quan thẩm định” theo quy 

định tại điểm b, khoản 37 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận 

cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023. 



 

c) Hạng 3: Đạt; 

d) Hạng 4: Không đạt. 

2. Phương pháp phân loại cụ thể đối với từng loại hình Cơ sở theo quy định tại 

Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 17. Xử lý kết quả thẩm định31 

Trong thời hạn 06 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thẩm định, Cơ quan thẩm 

định thẩm tra Biên bản thẩm định và thực hiện như sau: 

1. Trường hợp thẩm định cấp Giấy chứng nhận ATTP, bổ sung Danh sách 

xuất khẩu: 

a) Đối với Cơ sở có kết quả đạt (hạng 1, hạng 2 và hạng 3): thông báo kết 

quả; cấp mã số theo Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư này; bổ sung vào Danh 

sách xuất khẩu, tổng hợp để đề nghị Cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu bổ sung 

vào Danh sách cơ sở được phép xuất khẩu sang thị trường tương ứng; cấp Giấy 

chứng nhận ATTP theo mẫu quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 

này đối với cơ sở không thuộc diện miễn cấp theo quy định tại điểm k khoản 1 Điều 

12 Nghị định 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. 

b) Đối với Cơ sở có kết quả không đạt (hạng 4): thông báo kết quả, yêu cầu 

Cơ sở thực hiện và gửi Báo cáo kết quả khắc phục sai lỗi; thu hồi Giấy chứng nhận 

ATTP còn hiệu lực (nếu có). 

2. Trường hợp thẩm định đánh giá định kỳ điều kiện ATTP: 

a) Đối với Cơ sở có kết quả đạt (hạng 1, hạng 2 và hạng 3): thông báo kết 

quả; tổng hợp để đề nghị Cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu cập nhật thông tin 

(nếu cần thiết);  

b) Đối với cơ sở có kết quả không đạt (hạng 4): thông báo kết quả, yêu cầu 

Cơ sở thực hiện và báo cáo kết quả khắc phục các sai lỗi, thu hồi Giấy chứng nhận 

ATTP còn hiệu lực (nếu có). 

3. Trường hợp có lấy mẫu kiểm nghiệm để đánh giá hiệu quả kiểm soát điều 

kiện vệ sinh trong quá trình sản xuất: 

a) Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả kiểm nghiệm không 

đáp ứng quy định, Cơ quan thẩm định gửi thông báo yêu cầu Cơ sở thực hiện khắc 

phục. Tùy theo mức độ sai lỗi của Cơ sở, Cơ quan thẩm định quyết định thời hạn 

khắc phục và tổ chức lấy mẫu kiểm nghiệm đánh giá lại. 

b) Trường hợp kết quả kiểm nghiệm mẫu đánh giá lại không đáp ứng quy 

định, Cơ quan thẩm định quyết định thanh tra đột xuất điều kiện bảo đảm ATTP của 

Cơ sở. 

                                                 
31 Điều này được sửa đổi theo quy định tại khoản 13 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông 

tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện 

bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu 

lực kể từ ngày 15/2/2023. 



 

Điều 18. Thu hồi Giấy chứng nhận ATTP 

1.32 Cơ sở bị thu hồi Giấy chứng nhận ATTP trong các trường hợp quy định tại 

khoản 2 Điều 34 Luật An toàn thực phẩm.  

2. Thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận ATTP: Cục Quản lý Chất lượng Nông 

lâm sản và thủy sản. 

Điều 19. Cấp đổi Giấy chứng nhận ATTP 

1. Giấy chứng nhận ATTP được cấp đổi trong những trường hợp sau:  

a) Giấy chứng nhận bị mất;  

b) Giấy chứng nhận bị hư hỏng;  

c) 33 Cơ sở có đề nghị thay đổi thông tin về tên, địa chỉ của cơ sở trong Giấy 

chứng nhận ATTP và không thay đổi về hệ thống quản lý chất lượng, an toàn thực 

phẩm. 

2. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận ATTP: 

a) Cơ sở làm văn bản gửi Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản 

và nêu rõ lý do đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận ATTP theo mẫu tại Phụ lục VIII 

ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) văn bản đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận ATTP; 

c) Cơ sở có thể gửi văn bản trực tiếp, theo đường bưu điện, qua fax, thư điện tử 

(sau đó gửi bản chính); 

d) Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của 

Cơ sở, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản có trách nhiệm cấp đổi 

Giấy chứng nhận ATTP cho Cơ sở. 

3. Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận ATTP được cấp đổi trùng với thời 

hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận ATTP cũ. 

 

Chương III 

THẨM ĐỊNH34, CẤP CHỨNG THƯ  

                                                 
32 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 14 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-

BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một 

số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản 

đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023. 
33 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 15 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông 

tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện 

bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu 

lực kể từ ngày 15/2/2023. 
34 Cụm từ “kiểm tra” được thay thế bằng cụm từ “thẩm định” theo quy định tại điểm a, khoản 37 Điều 

2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh 



 

CHO THỰC PHẨM THỦY SẢN XUẤT KHẨU 

Mục 1 

CHƯƠNG TRÌNH CHỨNG NHẬN THỦY SẢN XUẤT KHẨU 

Điều 20. Phạm vi và đối tượng tham gia Chương trình 

1. 35 Chương trình bao gồm các hoạt động thẩm định, cấp Chứng thư cho thực 

phẩm thủy sản xuất khẩu vào các quốc gia, vùng lãnh thổ mà Cơ quan thẩm quyền 

có yêu cầu Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thẩm định, cấp Chứng 

thư cho lô hàng xuất khẩu theo Danh mục quốc gia, vùng lãnh thổ nêu tại Phụ lục 

IX kèm theo Thông tư này. 

2. Trong trường hợp có yêu cầu mới của thị trường nhập khẩu, Cục Quản lý 

Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thông báo đến các tổ chức, cá nhân có liên 

quan và tổ chức thực hiện, đồng thời báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn cập nhật Danh mục thị trường trong thời hạn 03 (ba) tháng kể từ ngày nhận 

được văn bản quy định của Cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu. 

3. Các Cơ sở tham gia Chương trình phải đáp ứng các tiêu chí sau: 

a) 36 Đáp ứng các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của Việt Nam; 

b) Đáp ứng quy định, quy chuẩn kỹ thuật về bảo đảm ATTP của nước nhập 

khẩu tương ứng. 

Điều 21. Danh sách xuất khẩu37 

1. Theo quy định của quốc gia, vùng lãnh thổ nhập khẩu hoặc thỏa thuận với 

Cơ quan thẩm quyền của quốc gia, vùng lãnh thổ nhập khẩu, Cục Quản lý chất lượng 

nông lâm sản và thủy sản lập và cập nhật Danh sách xuất khẩu theo từng thị trường 

đối với các Cơ sở đáp ứng đầy đủ các tiêu chí nêu tại khoản 3 Điều 20 Thông tư này. 

2. Cơ sở bị đưa ra khỏi Danh sách xuất khẩu trong các trường hợp sau:  

a) Cơ sở có văn bản đề nghị rút tên khỏi Danh sách xuất khẩu; 

                                                 
thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023 
35 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 16 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông 

tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện 

bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu 

lực kể từ ngày 15/2/2023. 
36 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 17 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông 

tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện 

bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu 

lực kể từ ngày 15/2/2023. 
37 Điều này được sửa đổi theo quy định tại khoản 18 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông 

tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện 

bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu 

lực kể từ ngày 15/2/2023. 



 

b) Cơ sở không tiếp tục đáp ứng tiêu chí tham gia Chương trình chứng nhận 

thủy sản xuất khẩu theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Thông tư này hoặc Cơ quan 

thẩm quyền nước nhập khẩu đề nghị đưa tên ra khỏi danh sách xuất khẩu tương ứng. 

Điều 22. Danh sách ưu tiên 

1. Danh sách ưu tiên là danh sách các Cơ sở có lịch sử bảo đảm ATTP tốt (đáp 

ứng các tiêu chí nêu tại khoản 2 Điều này) và được áp dụng hình thức chứng nhận 

thủy sản xuất khẩu theo quy định tại Mục 2 Chương này. 

2. 38 Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản lập danh sách ưu tiên 

đối với các Cơ sở đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau đây tính đến thời điểm xem xét: 

a) Cơ sở có tên trong Danh sách xuất khẩu; 

b) Cơ sở được phân loại điều kiện bảo đảm ATTP  hạng 1, hạng 2; 

c) Có ít nhất 5 lô hàng xuất khẩu và không bị Cơ quan thẩm quyền của Việt 

Nam hoặc thị trường nhập khẩu phát hiện vi phạm về ATTP trong thời gian tối thiểu 

03 tháng kể từ ngày được xếp hạng 1, 2. 

3.39 Cơ sở bị đưa ra khỏi danh sách ưu tiên trong các trường hợp sau:  

a) Cơ sở không duy trì điều kiện bảo đảm ATTP, bị xuống hạng 3 hoặc hạng 

4; 

b) Cơ sở không được cấp Chứng thư theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 

26 Thông tư này; 

c) Cơ sở có lô hàng xuất khẩu bị Cơ quan thẩm quyền của Việt Nam hoặc thị 

trường nhập khẩu phát hiện không bảo đảm ATTP đối với các chỉ tiêu: vi sinh vật, 

ký sinh trùng gây bệnh; tồn dư chất ô nhiễm môi trường, thuốc thú y, thuốc bảo vệ 

thực vật, hóa chất, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến, độc tố sinh học, chất gây dị ứng; 

 d) Cơ sở bị áp dụng biện pháp xử phạt bổ sung đình chỉ sản xuất; tước quyền 

sử dụng Giấy chứng nhận ATTP có thời hạn theo quy định của pháp luật xử lý vi 

phạm hành chính về an toàn thực phẩm. 

4.40 Cơ sở được đưa trở lại danh sách ưu tiên: 

a) Đáp ứng các điều kiện nêu tại điểm a, b khoản 2 Điều này; 

b) Cơ sở có lô hàng xuất khẩu và không có thêm lô hàng bị cảnh báo về ATTP 

                                                 
38 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 19 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông 

tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện 

bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu 

lực kể từ ngày 15/2/2023. 
39 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 19 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông 

tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện 

bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu 

lực kể từ ngày 15/2/2023. 
40 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 19 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông 

tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện 

bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu 

lực kể từ ngày 15/2/2023. 



 

sau thời gian tối thiểu 3 tháng kể từ ngày hoàn thành việc báo cáo kết quả điều tra 

nguyên nhân và thực hiện hành động khắc phục được Cơ quan thẩm định chấp thuận 

đạt yêu cầu hoặc kể từ sau ngày chấp hành xong Quyết định đình chỉ sản xuất hoặc 

biện pháp xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật đối với trường hợp cơ sở nêu 

tại điểm d khoản 3 Điều này. 

5. Cơ sở hạng 1 trong danh sách ưu tiên được áp dụng chế độ lấy mẫu thẩm tra 

ATTP đặc biệt theo quy định tại Phụ lục X kèm theo Thông tư này khi đáp ứng các 

điều kiện sau: 

a) Không có lô hàng bị cơ quan thẩm quyền của Việt Nam, thị trường nhập 

khẩu phát hiện vi phạm về ATTP trong thời hạn 12 tháng kể từ khi có tên trong danh 

sách ưu tiên cho đến thời điểm xem xét; 

b) Có hợp đồng liên kết kiểm soát ATTP theo chuỗi và truy xuất nguồn gốc 

giữa các cơ sở trong chuỗi; các Cơ sở trong chuỗi được chứng nhận đủ điều kiện 

ATTP hoặc được chứng nhận Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt 

(VietGAP) hoặc tương đương.  

6. Để được xem xét áp dụng chế độ lấy mẫu thẩm tra ATTP đặc biệt, Cơ sở 

hạng 1 trong danh sách ưu tiên gửi văn bản đề nghị Cơ quan thẩm định41 kèm theo 

bản sao công chứng hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu các hợp đồng, 

giấy chứng nhận quy định tại điểm b khoản 5 Điều này. Trong thời hạn 5 (năm) 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Cơ quan thẩm định42 thông báo 

kết quả thẩm tra cho Cơ sở. 

Điều 23. Hình thức chứng nhận đối với lô hàng xuất khẩu 

1. Đối với lô hàng xuất khẩu được sản xuất tại Cơ sở trong Danh sách ưu tiên: 

a) Cơ quan thẩm định43 cấp Chứng thư dựa trên kết quả lấy mẫu thẩm tra hiệu 

quả kiểm soát mối nguy ATTP theo thủ tục nêu tại Mục 2 Chương này.  

                                                 
41 Cụm từ “Cơ quan kiểm tra, chứng nhận” được thay thế bằng cụm từ “Cơ quan thẩm định” theo quy 

định tại điểm b, khoản 37 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận 

cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023. 
42 Cụm từ “Cơ quan kiểm tra, chứng nhận” được thay thế bằng cụm từ “Cơ quan thẩm định” theo quy 

định tại điểm b, khoản 37 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận 

cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023. 
43 Cụm từ “Cơ quan kiểm tra, chứng nhận” được thay thế bằng cụm từ “Cơ quan thẩm định” theo 

quy định tại điểm b, khoản 37 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, 

chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực 

phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 

15/2/2023. 



 

b) Trường hợp Cơ sở đề nghị thẩm định44, lấy mẫu kiểm nghiệm từng lô hàng 

xuất khẩu, Cơ quan thẩm định45 thực hiện theo thủ tục nêu tại Mục 3 Chương này. 

2. Đối với lô hàng xuất khẩu được sản xuất tại Cơ sở ngoài Danh sách ưu tiên: 

Cơ quan thẩm định46 cấp Chứng thư dựa trên kết quả thẩm định47, lấy mẫu kiểm 

nghiệm từng lô hàng xuất khẩu theo thủ tục nêu tại Mục 3 Chương này. 

Điều 24. Yêu cầu đối với sản phẩm xuất khẩu 

1. Được sản xuất tại Cơ sở có tên trong danh sách các Cơ sở tham gia chương 

trình chứng nhận xuất khẩu theo từng thị trường. 

2. Đáp ứng các quy định về ghi nhãn các thông tin bắt buộc theo quy định của 

thị trường nhập khẩu, không làm sai lệch bản chất của hàng hoá và không vi phạm 

pháp luật Việt Nam. 

3. Đối với sản phẩm được sơ chế, chế biến từ các Cơ sở khác nhau:  

a) Cơ sở thực hiện công đoạn sản xuất cuối cùng (bao gói, ghi nhãn sản phẩm) 

phải có tên trong danh sách các Cơ sở tham gia chương trình chứng nhận xuất khẩu 

theo từng thị trường; 

b) Cơ sở thực hiện các công đoạn sản xuất trước đó phải đáp ứng các quy định 

về điều kiện bảo đảm ATTP của Việt Nam và thị trường nhập khẩu tương ứng; 

c) Các Cơ sở tham gia sơ chế, chế biến lô hàng có văn bản cam kết cùng chịu 

trách nhiệm thực hiện các biện pháp xử lý của Cơ quan thẩm định48 trong trường 

                                                 
44 Cụm từ “kiểm tra” được thay thế bằng cụm từ “thẩm định” theo quy định tại điểm a, khoản 37 

Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023 
45 Cụm từ “Cơ quan kiểm tra, chứng nhận” được thay thế bằng cụm từ “Cơ quan thẩm định” theo quy 

định tại điểm b, khoản 37 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận 

cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023. 
46 Cụm từ “Cơ quan kiểm tra, chứng nhận” được thay thế bằng cụm từ “Cơ quan thẩm định” theo quy 

định tại điểm b, khoản 37 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận 

cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023. 
47 Cụm từ “kiểm tra” được thay thế bằng cụm từ “thẩm định” theo quy định tại điểm a, khoản 37 

Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023. 
48 Cụm từ “Cơ quan kiểm tra, chứng nhận” được thay thế bằng cụm từ “Cơ quan thẩm định” theo quy 

định tại điểm b, khoản 37 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận 

cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023. 



 

hợp lô hàng bị Cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu cảnh báo hoặc Cơ quan thẩm 

định49 phát hiện có vi phạm về ATTP; 

d) Các Cơ sở tham gia sản xuất lô hàng có trách nhiệm lưu giữ đầy đủ hồ sơ 

sản xuất và kiểm soát ATTP đối với các công đoạn sản xuất do Cơ sở thực hiện, bảo 

đảm khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm. 

Điều 25. Quy định đối với Chứng thư  

1. 50 Lô hàng xuất khẩu được cấp chứng thư theo mẫu của thị trường nhập khẩu 

tương ứng và chứng thư theo mẫu của quốc gia lô hàng quá cảnh, tạm nhập, tái xuất 

(nếu có yêu cầu) có nội dung phù hợp, thống nhất với chứng thư của thị trường nhập 

khẩu. 

2. Chứng thư chỉ có giá trị đối với lô hàng được vận chuyển, bảo quản trong 

điều kiện không làm thay đổi nội dung đã được chứng nhận về ATTP. 

3. Chứng thư có nội dung, hình thức phù hợp với yêu cầu của thị trường nhập 

khẩu tương ứng và được đánh số theo quy định tại Phụ lục XI ban hành kèm theo 

Thông tư này. 

Điều 26. Cơ sở không được cấp Chứng thư cho lô hàng xuất khẩu51 

1. Cơ quan thẩm định không cấp Chứng thư cho các lô hàng xuất khẩu được 

sản xuất tại các Cơ sở sau: 

a) Cơ sở bị Cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu thông báo tạm dừng nhập 

khẩu hoặc bị áp dụng biện pháp dừng cấp chứng thư, tạm dừng xuất khẩu theo các 

quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành biện pháp quản lý 

trên cơ sở có yêu cầu của thị trường nhập khẩu; 

b) Cơ sở có kết quả thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm xếp hạng 4; 

c) Cơ sở bị tạm đình chỉ sản xuất theo quy định tại Điều 30, Điều 33 Luật Chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa hoặc các quy định của Chính phủ về xử lý vi phạm hành 

chính về chất lượng, an toàn thực phẩm. 

2. Cơ sở nêu tại khoản 1 Điều này tiếp tục được cấp Chứng thư khi đáp ứng 

các điều kiện sau: 

                                                 
49 Cụm từ “Cơ quan kiểm tra, chứng nhận” được thay thế bằng cụm từ “Cơ quan thẩm định” theo quy 

định tại điểm b, khoản 37 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận 

cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023. 
50 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 20 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông 

tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện 

bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu 

lực kể từ ngày 15/2/2023. 
51 Điều này được sửa đổi theo quy định tại khoản 21 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông 

tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện 

bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu 

lực kể từ ngày 15/2/2023. 



 

a) Cơ sở đã thực hiện các biện pháp khắc phục theo yêu cầu của Cơ quan thẩm 

định và được Cơ quan thẩm định thẩm tra và xác nhận hiệu quả của các biện pháp 

khắc phục đã thực hiện, đồng thời được Cơ quan thẩm quyền quốc gia, vùng lãnh 

thổ nhập khẩu dỡ bỏ tạm dừng nhập khẩu; 

b) Đối với cơ sở nêu tại điểm b khoản 1 Điều này phải có kết quả thẩm định 

ATTP đạt yêu cầu; 

c) Cơ sở chấp hành xong Quyết định đình chỉ sản xuất hoặc biện pháp xử lý vi 

phạm theo quy định của pháp luật đối với trường hợp nêu tại điểm c khoản 1 Điều 

này. 

 

Mục 2  

CẤP CHỨNG THƯ CHO LÔ HÀNG XUẤT KHẨU  

SẢN XUẤT TẠI CÁC CƠ SỞ TRONG DANH SÁCH ƯU TIÊN 

Điều 27. Thẩm tra hiệu quả kiểm soát mối nguy ATTP 

1. Nguyên tắc thẩm tra: 

a) Chỉ tiêu thẩm tra thực hiện theo quy định nêu tại Danh mục chỉ tiêu ATTP, 

mức giới hạn cho phép theo yêu cầu của thị trường nhập khẩu tương ứng được Cục 

Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn xem xét công bố và điều chỉnh, cập nhật định kỳ. 

b) Tần suất lấy mẫu thẩm tra tối thiểu như sau: Chế độ đặc biệt: 2 tháng/lần; 

Hạng 1: 1 tháng/lần; Hạng 2: 1 tháng/2 lần. 

c)52 Tỷ lệ lấy mẫu thẩm tra: Được xác định dựa trên phân loại điều kiện bảo 

đảm ATTP; lịch sử bảo đảm ATTP; mức nguy cơ của sản phẩm; quy mô, công suất 

hoặc sản lượng sản xuất của Cơ sở theo quy định tại Phụ lục X ban hành kèm Thông 

tư này. 

Trên cơ sở đánh giá nguy cơ hoặc theo quy định mới của thị trường nhập khẩu, 

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn để hướng dẫn điều chỉnh, cập nhật nội dung quy định tại Phụ lục X 

cho phù hợp; 

d)53 Vị trí lấy mẫu: Tại dây chuyền sản xuất, kho bảo quản sản phẩm của cơ sở 

sản xuất hoặc kho bảo quản khác đáp ứng yêu cầu về điều kiện đảm bảo ATTP theo 

                                                 
52 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 22 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông 

tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện 

bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu 

lực kể từ ngày 15/2/2023. 
53 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 22 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông 

tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện 

bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu 

lực kể từ ngày 15/2/2023. 



 

quy định thị trường nhập khẩu tương ứng. 

2. Kế hoạch thẩm tra: 

a) Cơ quan thẩm định54 thống nhất với Cơ sở về kế hoạch thẩm tra bao gồm: 

Thời điểm lấy mẫu, loại mẫu, số lượng mẫu cho từng đợt và bảo đảm thẩm tra ít 

nhất 1 lần/năm đối với mỗi dạng sản phẩm được sản xuất xuất khẩu của Cơ sở. 

b) Trong trường hợp có thay đổi, Cơ sở phải có văn bản gửi Cơ quan thẩm 

định55 không muộn quá 03 (ba) ngày làm việc trước thời điểm thay đổi so với thời 

điểm trong kế hoạch đã thống nhất trước đó. 

3. Xử lý kết quả kiểm nghiệm mẫu thẩm tra: 

a) Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày có kết quả kiểm nghiệm 

mẫu thẩm tra không phù hợp quy định của nước nhập khẩu, Cơ quan thẩm định56 

gửi thông báo yêu cầu Cơ sở thực hiện các biện pháp khắc phục, biện pháp xử lý 

đối với lô hàng đã xuất khẩu. Cơ quan thẩm định57 thẩm tra kết quả thực hiện các 

biện pháp khắc phục của Cơ sở và bổ sung thẩm tra chỉ tiêu vi phạm đối với sản 

phẩm vi phạm trong kế hoạch lấy mẫu thẩm tra đợt tiếp theo; 

b) Trong đợt thẩm tra tiếp theo, nếu kết quả kiểm nghiệm mẫu thẩm tra tiếp tục 

không phù hợp quy định, Cơ quan thẩm định58 yêu cầu Cơ sở thực hiện các biện 

                                                 
54 Cụm từ “Cơ quan kiểm tra, chứng nhận” được thay thế bằng cụm từ “Cơ quan thẩm định” theo quy 

định tại điểm b, khoản 37 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận 

cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023. 
55 Cụm từ “Cơ quan kiểm tra, chứng nhận” được thay thế bằng cụm từ “Cơ quan thẩm định” theo 

quy định tại điểm b, khoản 37 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, 

chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực 

phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 

15/2/2023. 
56 Cụm từ “Cơ quan kiểm tra, chứng nhận” được thay thế bằng cụm từ “Cơ quan thẩm định” theo 

quy định tại điểm b, khoản 37 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, 

chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực 

phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 

15/2/2023 
57 Cụm từ “Cơ quan kiểm tra, chứng nhận” được thay thế bằng cụm từ “Cơ quan thẩm định” theo 

quy định tại điểm b, khoản 37 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, 

chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực 

phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 

15/2/2023. 
58 Cụm từ “Cơ quan kiểm tra, chứng nhận” được thay thế bằng cụm từ “Cơ quan thẩm định” theo 

quy định tại điểm b, khoản 37 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, 

chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực 

phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 

15/2/2023. 



 

pháp khắc phục, biện pháp xử lý đối với lô hàng đã xuất khẩu, đồng thời áp dụng 

hình thức lấy mẫu kiểm nghiệm chỉ tiêu ATTP vi phạm đối với sản phẩm vi phạm 

cho từng lô hàng xuất khẩu của Cơ sở cho đến khi có 05 (năm) lô hàng liên tiếp có 

kết quả đạt yêu cầu. 

Điều 28. Đăng ký, cấp Chứng thư 

1. Đăng ký cấp Chứng thư: 

a)59Trong thời hạn 2 ngày kể từ khi lô hàng hoàn thành thủ tục thông quan để 

xuất khẩu hoặc căn cứ theo quy định của thị trường nhập khẩu về ngày ban hành 

chứng thư, Chủ hàng phải đăng ký cấp Chứng thư theo mẫu tại Phụ lục XII ban hành 

kèm theo Thông tư này; 

b) 60 Chủ hàng gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký đến Cơ quan thẩm định bằng một trong 

các hình thức như: Gửi trực tiếp; gửi theo đường bưu điện; thư điện tử (sau đó gửi 

bản chính) hoặc đăng ký trực tuyến; 

c) Trường hợp Chủ hàng không phải là cơ sở sản xuất lô hàng, Chủ hàng cần 

cung cấp bản sao công chứng hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu văn bản 

mua bán/ủy quyền có liên quan đến lô hàng kèm theo hồ sơ đăng ký, trong đó có 

cam kết cả hai bên (cơ sở sản xuất và Chủ hàng) cùng chịu trách nhiệm khi lô hàng 

bị Cơ quan thẩm quyền cảnh báo. 

2.61 Thẩm định, cấp chứng thư: 

 Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ thông tin, Cơ quan 

thẩm định tiến hành thẩm định, cấp Chứng thư cho lô hàng xuất khẩu, Chứng thư 

cho lô hàng quá cảnh, tạm nhập, tái xuất theo mẫu tương ứng (khi có yêu cầu), có 

nội dung phù hợp, thống nhất với chứng thư của thị trường nhập khẩu trên cơ sở rà 

soát kết quả thẩm tra hiệu quả kiểm soát mối nguy an toàn thực phẩm nêu tại Điều 

27 Thông tư này hoặc xác nhận nội dung và nêu rõ lý do không đủ điều kiện cấp 

chứng thư cho lô hàng xuất khẩu trong Giấy đăng ký cấp chứng thư cho lô hàng 

thủy sản xuất khẩu. 

                                                 
59 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 23 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông 

tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện 

bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu 

lực kể từ ngày 15/2/2023. 
60 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 23 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông 

tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện 

bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu 

lực kể từ ngày 15/2/2023. 
61 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 24 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông 

tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện 

bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu 

lực kể từ ngày 15/2/2023. 



 

Mục 3  

CẤP CHỨNG THƯ CHO LÔ HÀNG XUẤT KHẨU  

SẢN XUẤT TẠI CÁC CƠ SỞ NGOÀI DANH SÁCH ƯU TIÊN 

Điều 29. Đăng ký thẩm định62 

1. Hồ sơ đăng ký thẩm định63 cho 01 (một) lô hàng xuất khẩu bao gồm:  

a) Giấy đăng ký thẩm định64 theo mẫu tại Phụ lục XIII ban hành kèm theo 

Thông tư này;   

b) Bảng kê chi tiết lô hàng theo mẫu tại Phụ lục XIV ban hành kèm theo Thông 

tư này. 

2. Thời hạn gửi hồ sơ đăng ký: 

a) Đối với thủy sản tươi sống, ướp đá: Trong thời hạn ít nhất 03 (ba) ngày làm 

việc trước thời điểm dự kiến xuất khẩu. 

b) Đối với các trường hợp khác: Trong thời hạn ít nhất 09 (chín) ngày làm việc 

trước thời điểm dự kiến xuất khẩu. 

3. 65 Chủ hàng gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký thẩm định đến Cơ quan thẩm định bằng 

một trong các hình thức như: Gửi trực tiếp, gửi theo đường bưu điện; hoặc thư điện 

tử (sau đó gửi bản chính) hoặc đăng ký trực tuyến.  

4. Trường hợp Chủ hàng không phải là cơ sở sản xuất lô hàng, Chủ hàng cần 

cung cấp bản công chứng hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu văn bản 

mua bán/ủy quyền có liên quan đến lô hàng kèm theo hồ sơ đăng ký, trong đó cơ sở 

sản xuất và Chủ hàng cùng cam kết chịu trách nhiệm khi lô hàng bị Cơ quan thẩm 

                                                 
62 Cụm từ “kiểm tra” được thay thế bằng cụm từ “thẩm định” theo quy định tại điểm a, khoản 37 Điều 

2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023. 
63 Cụm từ “kiểm tra” được thay thế bằng cụm từ “thẩm định” theo quy định tại điểm a, khoản 37 Điều 

2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023. 
64 Cụm từ “kiểm tra” được thay thế bằng cụm từ “thẩm định” theo quy định tại điểm a, khoản 37 Điều 

2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023. 
65 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 25 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông 

tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện 

bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu 

lực kể từ ngày 15/2/2023. 



 

quyền cảnh báo. 

5.  Xử lý hồ sơ đăng ký: Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc kể từ khi nhận 

đầy đủ hồ sơ đăng ký theo quy định tại khoản 1 Điều này, Cơ quan thẩm định5 thẩm 

xét tính hợp lệ của hồ sơ và hướng dẫn chủ hàng bổ sung các nội dung còn thiếu 

hoặc chưa đúng quy định (nếu có). 

Điều 30. Thẩm định66, lấy mẫu kiểm nghiệm 

1. 67 Cơ quan thẩm định cử kiểm tra viên thực hiện thẩm định, lấy mẫu kiểm 

nghiệm lô hàng trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày Chủ hàng đề nghị hoặc 

theo thời gian đã được thống nhất giữa Chủ hàng và Cơ quan thẩm định. 

2.  Nội dung, thủ tục thẩm định4 lô hàng thực hiện theo quy định tại Phụ lục XV 

ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 31. Xử lý kết quả thẩm định68, kiểm nghiệm không đáp ứng quy định 

bảo đảm ATTP 

1. Trường hợp kết quả thẩm định69 lô hàng không đáp ứng quy định về hồ sơ 

sản xuất, chỉ tiêu cảm quan, ngoại quan: Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc kể 

từ khi kết thúc thẩm định70, Cơ quan thẩm định71 gửi cho Chủ hàng Thông báo lô 

                                                 
66 Cụm từ “kiểm tra” được thay thế bằng cụm từ “thẩm định” theo quy định tại điểm a, khoản 37 Điều 

2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023. 
67 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 26 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông 

tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện 

bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu 

lực kể từ ngày 15/2/2023. 
68 Cụm từ “kiểm tra” được thay thế bằng cụm từ “thẩm định” theo quy định tại điểm a, khoản 37 Điều 

2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023. 
69 Cụm từ “kiểm tra” được thay thế bằng cụm từ “thẩm định” theo quy định tại điểm a, khoản 37 Điều 

2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023. 
70 Cụm từ “kiểm tra” được thay thế bằng cụm từ “thẩm định” theo quy định tại điểm a, khoản 37 Điều 

2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023. 
71 Cụm từ “Cơ quan kiểm tra, chứng nhận” được thay thế bằng cụm từ “Cơ quan thẩm định” theo quy 

định tại điểm b, khoản 37 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận 

cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023. 



 

hàng không đạt theo mẫu quy định tại Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư 

này. 

2. Trường hợp kết quả kiểm nghiệm lô hàng không đáp ứng quy định ATTP: 

a) Cơ quan thẩm định72 gửi kết quả kiểm nghiệm cho Chủ hàng trong thời hạn 

01 (một) ngày làm việc kể từ ngày có đủ kết quả kiểm nghiệm; 

b) Trong thời hạn 03 (ba) ngày kể từ ngày kết quả kiểm nghiệm được gửi cho 

Chủ hàng, nếu Chủ hàng có ý kiến bằng văn bản về kết quả kiểm nghiệm, Cơ quan 

thẩm định73 thực hiện theo quy định tại điểm 2 mục 8 Phụ lục XV ban hành kèm 

theo Thông tư này. 

c) Trong thời hạn 03 (ba) ngày kể từ ngày kết quả kiểm nghiệm được gửi cho Chủ 

hàng, nếu Chủ hàng không có ý kiến bằng văn bản về kết quả kiểm nghiệm, Cơ quan 

thẩm định74 gửi cho Chủ hàng Thông báo lô hàng không đạt theo mẫu quy định tại Phụ 

lục XVI ban hành kèm theo Thông tư này, trong đó nêu rõ lý do không đạt, yêu cầu 

Chủ hàng điều tra nguyên nhân, thực hiện các biện pháp khắc phục, xử lý đối với lô 

hàng và lập báo cáo giải trình gửi Cơ quan thẩm định75. 

3. 76 Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo giải trình 

của Cơ sở, Cơ quan thẩm định thẩm tra các nội dung báo cáo và có văn bản thông 

báo kết quả thẩm tra tới Cơ sở. Trường hợp cần thẩm tra thực tế, Cơ quan thẩm định 

thực hiện và thông báo kết quả tới Cơ sở trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi 

                                                 
72 Cụm từ “Cơ quan kiểm tra, chứng nhận” được thay thế bằng cụm từ “Cơ quan thẩm định” theo quy 

định tại điểm b, khoản 37 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận 

cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023. 
73 Cụm từ “Cơ quan kiểm tra, chứng nhận” được thay thế bằng cụm từ “Cơ quan thẩm định” theo quy 

định tại điểm b, khoản 37 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận 

cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023. 
74 Cụm từ “Cơ quan kiểm tra, chứng nhận” được thay thế bằng cụm từ “Cơ quan thẩm định” theo quy 

định tại điểm b, khoản 37 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận 

cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023. 
75 Cụm từ “Cơ quan kiểm tra, chứng nhận” được thay thế bằng cụm từ “Cơ quan thẩm định” theo quy 

định tại điểm b, khoản 37 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận 

cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023. 
76 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 27 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông 

tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện 

bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu 

lực kể từ ngày 15/2/2023. 



 

nhận được báo cáo của Cơ sở. 

Điều 32. Thẩm định, cấp chứng thư77 

1. Trong thời hạn 02 ngày kể từ khi lô hàng hoàn thành thủ tục thông quan để 

xuất khẩu hoặc căn cứ theo quy định của thị trường nhập khẩu về ngày ban hành 

chứng thư, Chủ hàng phải cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết trong mẫu Chứng 

thư theo yêu cầu của Cơ quan thẩm quyền quốc gia, vùng lãnh thổ nhập khẩu cho 

Cơ quan thẩm định để cấp Chứng thư. Trong vòng 01 ngày làm việc kể từ khi nhận 

đầy đủ thông tin, Cơ quan thẩm định cấp Chứng thư cho lô hàng xuất khẩu, Chứng 

thư cho lô hàng quá cảnh, tạm nhập, tái xuất theo mẫu tương ứng (khi có yêu cầu) 

nếu kết quả thẩm định, kiểm nghiệm của lô hàng đạt yêu cầu. Trường hợp lô hàng 

thủy sản sống, tươi ướp đá, Cơ quan thẩm định được phép cấp chứng thư cho lô 

hàng trong khi chờ kết quả kiểm nghiệm và thực hiện xử lý kết quả kiểm nghiệm 

theo quy định tại khoản 2 Điều 31 Thông tư này. 

2. Sau thời hạn 90 ngày kể từ ngày thẩm định, nếu Chủ hàng không cung cấp 

đầy đủ thông tin cho Cơ quan thẩm định để thẩm định, cấp Chứng thư, Chủ hàng 

phải thực hiện đăng ký thẩm định theo quy định tại Điều 29 Thông tư này. 

Mục 4 

XỬ LÝ SAU CẤP CHỨNG THƯ 

Điều 33. Cấp lại Chứng thư78 

1. Khi Chứng thư đã cấp bị thất lạc, hư hỏng hoặc có thay đổi thông tin (trừ 

các thay đổi về định danh sản phẩm, khối lượng, quy cách sản phẩm, truy xuất nguồn 

gốc của lô hàng, nội dung đã thẩm định, chứng nhận về chất lượng, an toàn thực 

phẩm/an toàn bệnh thủy sản trong chứng thư đã cấp) hoặc có đề nghị của Cơ quan 

thẩm quyền quốc gia, vùng lãnh thổ nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập, tái xuất, Chủ 

hàng có văn bản đề nghị cấp lại Chứng thư trong đó nêu rõ lý do gửi Cơ quan thẩm 

định bằng một trong các hình thức như: Gửi trực tiếp, gửi theo đường bưu điện; hoặc 

thư điện tử. 

 2. Cơ quan thẩm định cấp lại Chứng thư trong thời hạn 01 ngày làm việc kể 

từ khi nhận được văn bản đề nghị của Chủ hàng hoặc có bằng văn bản từ chối cấp 

lại, nêu rõ lý do gửi Chủ hàng. 

 3. Chứng thư cấp lại có nội dung chứng nhận thông tin định danh sản phẩm, 

khối lượng, quy cách sản phẩm, truy xuất nguồn gốc của lô hàng chính xác với nội 

                                                 
77 Điều này được sửa đổi theo quy định tại khoản 28 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông 

tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện 

bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu 

lực kể từ ngày 15/2/2023. 
78 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 29 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông 

tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện 

bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu 

lực kể từ ngày 15/2/2023. 



 

dung của Chứng thư đã cấp; được đánh số mới theo quy định tại Phụ lục XI ban 

hành kèm theo Thông tư này và có ghi chú: "Chứng thư này thay thế cho Chứng thư 

số …, cấp ngày …” hoặc được ghi chú theo quy định của thị trường nhập khẩu, quá 

cảnh, tạm nhập, tái xuất. 

Điều 34. Cấp chuyển tiếp Chứng thư 

Trường hợp Chủ hàng có yêu cầu được cấp chuyển tiếp Chứng thư cho lô hàng, 

Cơ quan thẩm định79 cấp chuyển tiếp bảo đảm các yêu cầu sau:  

1. Được thực hiện ngay trong ngày nhận được Chứng thư ban đầu; 

2. Chứng thư cấp chuyển tiếp có nội dung chính xác với nội dung trong Chứng 

thư ban đầu. 

Điều 35. Giám sát lô hàng sau thẩm định, chứng nhận80 

1. Cơ quan thẩm định thực hiện giám sát lô hàng sau thẩm định, chứng nhận 

thông qua các hoạt động sau: 

a) Phối hợp làm việc với Cơ quan Hải quan; 

b) Kết hợp thẩm định điều kiện đảm bảo ATTP đối với cơ sở; thẩm định, 

chứng nhận lô hàng xuất khẩu; thẩm tra, đánh giá hoạt động truy xuất, điều tra xác 

định nguyên nhân, thiết lập và thực hiện biện pháp khắc phục đối với cơ sở có sản 

phẩm, lô hàng bị phát hiện không bảo đảm ATTP; 

c) Thẩm tra, kiểm tra, giám sát chuyên đề theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn.   

2. Nội dung giám sát: Xem xét sự nhất quán thông tin, tài liệu, hồ sơ về nguồn 

gốc, xuất xứ nguyên liệu, quá trình sản xuất, chế biến của lô hàng sau khi được thẩm 

định, chứng nhận so với khai báo của chủ hàng, thông tin thực tế lô hàng đã xuất 

khẩu hoặc lô hàng tại điểm tập kết, chờ xuất khẩu. 

 3. Trường hợp phát hiện vi phạm, Cơ quan thẩm định xem xét, lập biên bản 

làm việc, biên bản vi phạm hành chính gửi người có thẩm quyền xử phạt vi phạm 

hành chính theo quy định hiện hành của pháp luật, đồng thời có văn bản hủy bỏ hiệu 

lực Chứng thư (đã cấp) gửi các bên có liên quan. 

Điều 36. Xử lý trường hợp lô hàng bị cảnh báo81 

                                                 
79 Cụm từ “Cơ quan kiểm tra, chứng nhận” được thay thế bằng cụm từ “Cơ quan thẩm định” theo quy 

định tại điểm b, khoản 37 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận 

cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023. 
80 Điều này được sửa đổi theo quy định tại khoản 30 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông 

tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện 

bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu 

lực kể từ ngày 15/2/2023. 
81 Điều này được sửa đổi theo quy định tại khoản 31 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông 

tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện 



 

1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi có thông tin cảnh báo chính thức 

của Cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu, Cơ quan thẩm định có văn bản yêu cầu 

Cơ sở một số nội dung sau: 

a) Thực hiện truy xuất nguồn gốc lô hàng, tổ chức điều tra xác định nguyên 

nhân dẫn đến lô hàng bị cảnh báo, thiết lập và thực hiện hành động khắc phục; báo 

cáo gửi Cơ quan thẩm định theo mẫu nêu tại Phụ lục XVII kèm theo Thông tư này. 

Thực hiện truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý sản phẩm không bảo đảm an toàn 

(đối với trường hợp thu hồi) theo quy định của Thông tư 17/2021/TT-BNNPTNT 

ngày 20/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định 

về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

b) Tạm dừng xuất khẩu vào các nước nhập khẩu tương ứng trong trường hợp 

có yêu cầu của Cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu hoặc theo quy định của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

c) Chấp hành chế độ lấy mẫu kiểm nghiệm chỉ tiêu vi phạm và chịu sự giám 

sát việc thực hiện hành động khắc phục bởi Cơ quan thẩm định đối với từng lô hàng 

xuất khẩu của sản phẩm/nhóm sản phẩm tương tự vi phạm được sản xuất tại Cơ sở 

cho đến khi Cơ quan thẩm định có văn bản chấp thuận báo cáo kết quả điều tra 

nguyên nhân và biện pháp khắc phục của Cơ sở. 

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo kết quả điều 

tra nguyên nhân và biện pháp khắc phục của Cơ sở, Cơ quan thẩm định thẩm tra các 

nội dung báo cáo và có văn bản thông báo kết quả thẩm tra tới Cơ sở. Trường hợp 

thẩm tra thực tế, Cơ quan thẩm định thực hiện và thông báo kết quả tới Cơ sở trong 

thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo của Cơ sở. 

Chương IV 

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN 

Điều 37. Cơ sở được cấp Giấy chứng nhận ATTP 

1. Trách nhiệm: 

a) 82 Đăng ký với Cơ quan thẩm định theo quy định tại Thông tư này để được 

thẩm định4 ATTP; chấp hành việc thẩm định theo kế hoạch của Cơ quan thẩm định; 

b) Bố trí người có thẩm quyền đại diện cho Cơ sở để làm việc với đoàn  thẩm 

định tại Cơ sở; 

c) Cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ, tài liệu có liên quan, mẫu sản phẩm để 

kiểm nghiệm đánh giá hiệu quả kiểm soát điều kiện vệ sinh trong quá trình sản xuất 

                                                 
bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu 

lực kể từ ngày 15/2/2023. 
82 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 32 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông 

tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện 

bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu 

lực kể từ ngày 15/2/2023. 



 

theo yêu cầu của đoàn  thẩm định và chịu trách nhiệm về những thông tin, tài liệu 

đã cung cấp; 

d) Duy trì thường xuyên điều kiện bảo đảm ATTP đã được chứng nhận; 

đ) Thực hiện việc sửa chữa, khắc phục các sai lỗi đã nêu trong Biên bản thẩm 

định và các thông báo của Cơ quan thẩm định83 theo đúng thời hạn yêu cầu; 

e) Ký tên vào Biên bản thẩm định. 

g) Nộp phí 84 thẩm định, chứng nhận theo quy định tại Điều 9 Thông tư này. 

2. Quyền hạn: 

a) Có ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý (nêu rõ lý do) về kết quả  thẩm định 

trong Biên bản thẩm định; 

b) Khiếu nại về kết luận thẩm định đối với Cơ sở; 

c) Phản ánh kịp thời cho thủ trưởng Cơ quan thẩm định85 về những hành vi tiêu 

cực của đoàn thẩm định hoặc kiểm tra viên. 

Điều 38. Chủ hàng hoặc cơ sở sản xuất lô hàng xuất khẩu 

1. Trách nhiệm: 

a) Đăng ký với Cơ quan thẩm định86 theo quy định tại Thông tư này để được 

thẩm định87, cấp Chứng thư cho lô hàng; 

                                                 
83 Cụm từ “Cơ quan kiểm tra, chứng nhận” được thay thế bằng cụm từ “Cơ quan thẩm định” theo quy 

định tại điểm b, khoản 37 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận 

cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023. 
84 Cụm từ “lệ phí” được bãi bỏ theo quy định tại điểm c khoản 37 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-

BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một 

số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản 

đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023. 
85 Cụm từ “Cơ quan kiểm tra, chứng nhận” được thay thế bằng cụm từ “Cơ quan thẩm định” theo quy 

định tại điểm b, khoản 37 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận 

cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023. 
86 Cụm từ “Cơ quan kiểm tra, chứng nhận” được thay thế bằng cụm từ “Cơ quan thẩm định” theo quy 

định tại điểm b, khoản 37 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận 

cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023. 
87 Cụm từ “kiểm tra” được thay thế bằng cụm từ “thẩm định” theo quy định tại điểm a, khoản 37 Điều 

2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023. 



 

b) Tuân thủ các quy định về thẩm định88, lấy mẫu thẩm tra hiệu quả kiểm soát 

mối nguy ATTP, mẫu kiểm nghiệm lô hàng xuất khẩu theo quy định tại Thông tư 

này và cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan theo yêu cầu của thẩm định89 

viên; 

c) Không làm thay đổi đặc tính của sản phẩm, thành phần lô hàng, thông tin 

ghi nhãn so với nội dung đã đăng ký và được thẩm định90, cấp Chứng thư cho lô 

hàng; 

d) Chủ động báo cáo Cơ quan thẩm định91 khi có lô hàng bị trả về hoặc bị tiêu 

hủy tại nước nhập khẩu. Thực hiện các biện pháp xử lý phù hợp đối với lô hàng bị 

trả về hoặc triệu hồi theo yêu cầu của Cơ quan thẩm định92; 

đ) Bảo đảm kế hoạch lấy mẫu thẩm tra hiệu quả kiểm soát mối nguy ATTP đã 

thống nhất với Cơ quan thẩm định93;  

e) Nộp phí và lệ phí thẩm định94, chứng nhận theo quy định tại Điều 9 Thông 

tư này. 

                                                 
88 Cụm từ “kiểm tra” được thay thế bằng cụm từ “thẩm định” theo quy định tại điểm a, khoản 37 Điều 

2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023. 
89 Cụm từ “kiểm tra” được thay thế bằng cụm từ “thẩm định” theo quy định tại điểm a, khoản 37 

Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023 
90 Cụm từ “kiểm tra” được thay thế bằng cụm từ “thẩm định” theo quy định tại điểm a, khoản 37 Điều 

2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023. 
91 Cụm từ “Cơ quan kiểm tra, chứng nhận” được thay thế bằng cụm từ “Cơ quan thẩm định” theo 

quy định tại điểm b, khoản 37 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, 

chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực 

phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023. 
92 Cụm từ “Cơ quan kiểm tra, chứng nhận” được thay thế bằng cụm từ “Cơ quan thẩm định” theo 

quy định tại điểm b, khoản 37 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, 

chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực 

phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023. 
93 Cụm từ “Cơ quan kiểm tra, chứng nhận” được thay thế bằng cụm từ “Cơ quan thẩm định” theo 

quy định tại điểm b, khoản 37 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, 

chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực 

phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023. 
94 Cụm từ “kiểm tra” được thay thế bằng cụm từ “thẩm định” theo quy định tại điểm a, khoản 37 

Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023. 



 

2. Quyền hạn: 

a) Yêu cầu Cơ quan thẩm định95 cung cấp các quy định liên quan đến việc thẩm 

định96, cấp Chứng thư cho lô hàng xuất khẩu theo quy định của Thông tư này; 

b) Trường hợp cơ sở sản xuất lô hàng trong danh sách ưu tiên: Chủ hàng có 

quyền yêu cầu Cơ quan thẩm định97 thực hiện thẩm định98, lấy mẫu kiểm nghiệm lô 

hàng xuất khẩu để làm căn cứ cấp Chứng thư; 

c) Bảo lưu ý kiến khác với kết quả thẩm định99;  

d) Khiếu nại, tố cáo về mọi hành vi vi phạm pháp luật của các kiểm tra viên, 

Cơ quan thẩm định100, phòng kiểm nghiệm và các cá nhân, tổ chức có liên quan theo 

quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật 

Khiếu nại, Luật Tố cáo. 

Điều 39. Kiểm tra viên thẩm định điều kiện đảm bảo ATTP101 

1. Trách nhiệm: 

                                                 
95 Cụm từ “kiểm tra” được thay thế bằng cụm từ “thẩm định” theo quy định tại điểm a, khoản 37 

Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023. 
96 Cụm từ “kiểm tra” được thay thế bằng cụm từ “thẩm định” theo quy định tại điểm a, khoản 37 

Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023. 
97 Cụm từ “Cơ quan kiểm tra, chứng nhận” được thay thế bằng cụm từ “Cơ quan thẩm định” theo quy 

định tại điểm b, khoản 37 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận 

cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023. 
98 Cụm từ “kiểm tra” được thay thế bằng cụm từ “thẩm định” theo quy định tại điểm a, khoản 37 Điều 

2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023. 
99 Cụm từ “kiểm tra” được thay thế bằng cụm từ “thẩm định” theo quy định tại điểm a, khoản 37 Điều 

2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023. 
100 Cụm từ “Cơ quan kiểm tra, chứng nhận” được thay thế bằng cụm từ “Cơ quan thẩm định” theo quy 

định tại điểm b, khoản 37 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận 

cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023. 
101 Điều này được sửa đổi theo quy định tại khoản 33 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông 

tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện 

bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu 

lực kể từ ngày 15/2/2023. 



 

a)  Tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, nội dung, phương pháp, căn cứ thẩm định 

điều kiện bảo đảm ATTP đối với Cơ sở theo quy định tại Thông tư này;  

b) Bảo mật các thông tin liên quan đến sản xuất, kinh doanh của Cơ sở đảm 

bảo tính chính xác, công khai, minh bạch, trung thực, khách quan và không phân 

biệt đối xử khi thực hiện nhiệm vụ;  

c) Không yêu cầu các nội dung ngoài quy định gây sách nhiễu, phiền hà cho 

Cơ sở; 

d) Chấp hành sự phân công của trưởng đoàn thẩm định và thủ trưởng Cơ quan 

thẩm định; chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định trước thủ trưởng Cơ quan thẩm 

định và trước pháp luật. 

2. Quyền hạn: 

a) Yêu cầu Cơ sở cung cấp hồ sơ, tài liệu, mẫu vật (nếu có) phục vụ cho công 

tác thẩm định; 

b) Ra vào nơi sản xuất, bảo quản, kho hàng; xem xét hồ sơ, lấy mẫu, chụp ảnh, 

sao chép, ghi chép các thông tin cần thiết để phục vụ cho nhiệm vụ thẩm định; 

c) Lập biên bản, đề xuất, kiến nghị biện pháp xử lý trong trường hợp Cơ sở, 

vi phạm các quy định có liên quan đến bảo đảm ATTP; 

 d) Bảo lưu ý kiến cá nhân và báo cáo với thủ trưởng Cơ quan thẩm định trong 

trường hợp chưa nhất trí với ý kiến kết luận của trưởng đoàn thẩm định nêu tại điểm 

b khoản 2 Điều 40 Thông tư này. 

Điều 39a. Kiểm tra viên thẩm định, chứng nhận chất lượng, ATTP 102 

1.  Trách nhiệm: 

a) Tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, nội dung, phương pháp thẩm định, lấy mẫu 

thẩm tra hiệu quả kiểm soát mối nguy ATTP, lấy mẫu kiểm nghiệm lô hàng đăng 

ký xuất khẩu theo quy định tại Thông tư này;  

b) Bảo mật các thông tin liên quan đến sản xuất, kinh doanh của Cơ sở đảm 

bảo tính chính xác, công khai, minh bạch, trung thực, khách quan và không phân 

biệt đối xử khi thực hiện nhiệm vụ;  

c) Không yêu cầu các nội dung ngoài quy định gây sách nhiễu, phiền hà cho 

Cơ sở; 

d) Chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định trước thủ trưởng Cơ quan thẩm 

định và trước pháp luật. 

2. Quyền hạn: 

a) Yêu cầu Chủ hàng cung cấp hồ sơ, tài liệu, mẫu vật (nếu có) phục vụ cho 

công tác thẩm định, lấy mẫu phục vụ cho hoạt động chứng nhận;  

b) Ra vào nơi sản xuất, bảo quản, kho hàng; xem xét hồ sơ, lấy mẫu, chụp 

ảnh, sao chép, ghi chép các thông tin cần thiết để phục vụ cho nhiệm vụ thẩm định; 

                                                 
102 Điều này được bổ sung theo quy định tại khoản 34 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông 

tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện 

bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu 

lực kể từ ngày 15/2/2023. 



 

c) Lập biên bản, đề xuất, kiến nghị biện pháp xử lý trong trường hợp chủ hàng, 

cơ sở sản xuất có vi phạm các quy định có liên quan đến chất lượng, ATTP; 

d) Từ chối thực hiện thẩm định trong trường hợp chủ hàng, cơ sở sản xuất 

không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 

38 Thông tư này. 

Điều 40. Trưởng đoàn thẩm định103 

1. Khi thực hiện nhiệm vụ được giao, trưởng đoàn thẩm định có các trách nhiệm 

như một kiểm tra viên nêu tại khoản 1 Điều 39 Thông tư này và các trách nhiệm khác 

như sau: 

a) Điều hành, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong đoàn thẩm định để thực 

hiện đầy đủ các nội dung trong quyết định thành lập đoàn thẩm định; 

b) Xử lý các ý kiến, kết quả thẩm định của các thành viên trong đoàn thẩm định và 

đưa ra kết luận cuối cùng tại biên bản thẩm định; 

c) Rà soát, ký biên bản thẩm định, báo cáo kết quả thẩm định, chịu trách nhiệm 

trước thủ trưởng Cơ quan thẩm định và trước pháp luật về kết quả đã được đoàn thẩm 

định thực hiện. 

2. Trong phạm vi nhiệm vụ được giao, trưởng đoàn thẩm định có các quyền hạn 

như một kiểm tra viên nêu tại khoản 2 Điều 39 Thông tư này và các quyền hạn khác như 

sau: 

a) Đề xuất với thủ trưởng Cơ quan thẩm định ban hành quyết định điều chỉnh thành 

viên đoàn thẩm định để thực hiện đầy đủ các nội dung trong quyết định thành lập đoàn 

thẩm định; 

b) Đưa ra kết luận cuối cùng của đoàn thẩm định về kết quả thẩm định. 

Điều 41. Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 

1. Trách nhiệm: 

a) Tổ chức thẩm xét hồ sơ, thẩm định Cơ sở, cấp Giấy chứng nhận ATTP104; 

thẩm định105, cấp Chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu trên phạm vi cả nước; 

                                                 
103 Điều này được sửa đổi theo quy định tại khoản 35 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông 

tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện 

bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu 

lực kể từ ngày 15/2/2023. 
104 Cụm từ “kiểm tra sau khi cấp Giấy chứng nhận ATTP” được bãi bỏ theo quy định tại điểm d khoản 37 

Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023. 
105 Cụm từ “kiểm tra” được thay thế bằng cụm từ “thẩm định” theo quy định tại điểm a, khoản 37 Điều 

2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023. 



 

b) 106 Tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho lực 

lượng kiểm tra viên về thẩm xét hồ sơ, thẩm định Cơ sở, cấp Giấy chứng nhận 

ATTP; thẩm định, cấp Chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu;  

c) Lưu trữ đầy đủ hồ sơ có liên quan đến kết quả thẩm xét hồ sơ, thẩm định  Cơ 

sở, cấp Giấy chứng nhận ATTP 107; thẩm định108, cấp Chứng thư cho lô hàng thủy 

sản xuất khẩu của các Cơ sở đúng quy định; cung cấp hồ sơ, báo cáo đầy đủ và chính 

xác về các vấn đề liên quan đến hoạt động thẩm định4, chứng nhận ATTP thủy sản 

xuất khẩu khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu; 

d) Chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định109, chứng nhận ATTP thủy sản xuất 

khẩu;  

đ) Giải quyết các khiếu nại, tố cáo của Chủ hàng đối với việc thẩm định110 

chứng nhận ATTP thủy sản xuất khẩu theo quy định;  

e) Bảo mật thông tin liên quan đến bí mật sản xuất, kinh doanh của các Cơ sở 

được thẩm định111, chứng nhận ATTP thủy sản xuất khẩu; 

g) Công bố và cập nhật Danh sách các Cơ sở tham gia Chương trình chứng 

nhận thủy sản xuất khẩu theo từng thị trường, Danh sách ưu tiên theo quy định tại 

Thông tư này; 

h) Báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cập nhật Danh mục các thị 

                                                 
106 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 36 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông 

tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện 

bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu 

lực kể từ ngày 15/2/2023. 
107 Cụm từ “kiểm tra sau khi cấp Giấy chứng nhận ATTP” được bãi bỏ theo quy định tại điểm d khoản 37 

Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023. 
108 Cụm từ “kiểm tra” được thay thế bằng cụm từ “thẩm định” theo quy định tại điểm a, khoản 37 Điều 

2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023. 
109 Cụm từ “kiểm tra” được thay thế bằng cụm từ “thẩm định” theo quy định tại điểm a, khoản 37 Điều 

2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023. 
110 Cụm từ “kiểm tra” được thay thế bằng cụm từ “thẩm định” theo quy định tại điểm a, khoản 37 Điều 

2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023. 
111 Cụm từ “kiểm tra” được thay thế bằng cụm từ “thẩm định” theo quy định tại điểm a, khoản 37 Điều 

2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023. 



 

trường mà Cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu có yêu cầu Cục Quản lý Chất lượng 

Nông lâm sản và Thủy sản thẩm định112, cấp Chứng thư cho lô hàng xuất khẩu theo 

quy định tại Thông tư này; 

i) Cập nhật các quy định, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam và nước nhập khẩu 

về điều kiện bảo đảm ATTP thủy sản thông báo đến các Cơ sở, Chủ hàng; các cơ 

quan, tổ chức có liên quan để thống nhất áp dụng. 

2. Quyền hạn: 

a) Thẩm định113, cấp và thu hồi Giấy chứng nhận ATTP cho các Cơ sở được thẩm 

định114; xử lý đối với các trường hợp Cơ sở vi phạm quy định tại Thông tư này theo 

đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật; 

b) Thẩm định115, cấp Chứng thư cho lô hàng xuất khẩu theo quy định tại Thông 

tư này; từ chối việc thẩm định116, cấp Chứng thư trong trường hợp Chủ hàng không 

thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định nêu tại khoản 1 Điều 38 Thông tư này; 

c) Yêu cầu các Cơ sở được thẩm định117 thực hiện khắc phục các sai lỗi về điều 

kiện bảo đảm ATTP đã nêu trong biên bản thẩm định118; điều tra nguyên nhân, thiết lập 

                                                 
112 Cụm từ “kiểm tra” được thay thế bằng cụm từ “thẩm định” theo quy định tại điểm a, khoản 37 

Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023. 
113 Cụm từ “kiểm tra” được thay thế bằng cụm từ “thẩm định” theo quy định tại điểm a, khoản 37 

Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023. 
114 Cụm từ “kiểm tra” được thay thế bằng cụm từ “thẩm định” theo quy định tại điểm a, khoản 37 

Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023. 
115 Cụm từ “kiểm tra” được thay thế bằng cụm từ “thẩm định” theo quy định tại điểm a, khoản 37 Điều 

2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023. 
116 Cụm từ “kiểm tra” được thay thế bằng cụm từ “thẩm định” theo quy định tại điểm a, khoản 37 

Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023 
117 Cụm từ “kiểm tra” được thay thế bằng cụm từ “thẩm định” theo quy định tại điểm a, khoản 37 

Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023 
118 Cụm từ “kiểm tra” được thay thế bằng cụm từ “thẩm định” theo quy định tại điểm a, khoản 37 

Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023 



 

biện pháp khắc phục và báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp khắc phục đối với các 

Cơ sở có lô hàng bị Cơ quan thẩm định119 và Cơ quan thẩm quyền của nước nhập khẩu 

cảnh báo vi phạm về ATTP theo quy định tại Thông tư này; 

d) Thông báo đưa ra khỏi Danh sách các Cơ sở tham gia Chương trình chứng 

nhận thủy sản xuất khẩu theo từng thị trường xuất khẩu hoặc tạm dừng cấp Chứng 

thư đối với Cơ sở không đủ điều kiện bảo đảm ATTP qui định tại khoản 2 Điều 21, 

khoản 1 Điều 26 Thông tư này; 

đ) Đề nghị Cơ quan có thẩm quyền xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm quy 

định của Thông tư này theo quy định của pháp luật.  

Điều 42. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương 

 Chỉ đạo các Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản và các đơn 

vị trực thuộc có liên quan phối hợp với Cơ quan thẩm định120 trong hoạt động điều 

tra nguyên nhân, áp dụng các biện pháp khắc phục đối với các cơ sở cung cấp nguyên 

liệu cho các cơ sở chế biến xuất khẩu vi phạm các quy định, quy chuẩn kỹ thuật về 

bảo đảm ATTP. 

Điều 43. Phòng kiểm nghiệm 

1. Trách nhiệm: 

a) Tuân thủ đúng quy trình kiểm nghiệm, đảm bảo năng lực thiết bị kiểm 

nghiệm, bảo mật thông tin của Chủ hàng và kết quả kiểm nghiệm theo quy định của 

pháp luật; 

b) Đảm bảo kết quả kiểm nghiệm chính xác, khách quan, trung thực;  

c) Chỉ thông báo kết quả kiểm nghiệm cho Cơ quan thẩm định121 và phải đáp 

ứng thời gian quy định;  

d) Chịu trách nhiệm về kết quả kiểm nghiệm; 

đ) Tham gia vào các chương trình thử nghiệm thành thạo theo yêu cầu của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

                                                 
119 Cụm từ “Cơ quan kiểm tra, chứng nhận” được thay thế bằng cụm từ “Cơ quan thẩm định” theo quy 

định tại điểm b, khoản 37 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận 

cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023. 
120 Cụm từ “Cơ quan kiểm tra, chứng nhận” được thay thế bằng cụm từ “Cơ quan thẩm định” theo quy 

định tại điểm b, khoản 37 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận 

cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023. 
121 Cụm từ “Cơ quan kiểm tra, chứng nhận” được thay thế bằng cụm từ “Cơ quan thẩm định” theo quy 

định tại điểm b, khoản 37 Điều 2 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận 

cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023. 



 

e) Lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động kiểm nghiệm đúng quy định 

và xuất trình khi Cơ quan thẩm quyền yêu cầu. 

2. Quyền hạn: 

a) Từ chối các mẫu không đạt yêu cầu kỹ thuật theo quy định. Từ chối kiểm 

nghiệm đối với các mẫu, chỉ tiêu ngoài phạm vi được chứng nhận; 

b) Được cung cấp các thông tin và tạo điều kiện về đào tạo nhằm nâng cao năng 

lực kiểm nghiệm; 

c) Thu phí, lệ phí kiểm nghiệm theo quy định hiện hành. 

 

Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH122 

Điều 44. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 26/12/2013.  

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 

8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thẩm định, 

chứng nhận chất lượng, ATTP thủy sản. 

3. Bãi bỏ khoản 3 Điều 3 Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT ngày 

04/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 quy định việc 

kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông 

lâm thủy sản và thay thế một số biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 

53/2011/TT-BNNPTNT ngày 02/8/2011 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2011/TT-

                                                 
122 Điều 3 của Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/2/2023 quy định như 

sau: 

“Ðiều 3. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng  2  năm 2023. 

2. Thông tư số 02/2017/TT-BNNPTNT ngày 13/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 quy định về kiểm tra, 

chứng nhận ATTP thủy sản xuất khẩu; Thông tư số 16/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu, Thông tư số 02/2017/TT-BNNPTNT 

ngày 13/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông 

tư số 48/2013/TT-BNNPTNT hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

3. Hồ sơ đăng ký thẩm định, chứng nhận ATTP; thẩm định, chứng nhận lô hàng thủy sản gửi trước ngày 

Thông tư này có hiệu lực thì thực hiện theo quy định của pháp luật có hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ. 

4. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu, áp dụng trong Thông tư này được sửa đổi, bổ 

sung hoặc thay thế bằng các văn bản mới tương ứng thì áp dụng theo các văn bản mới đó. 

 

http://legal.khaitri.vn/Index.asp?n=88563


 

BNNPTNT ngày 29/3/2011.  

4. Cơ sở đáp ứng các quy định nêu tại điểm a, c khoản 2 Điều 22 Thông tư này 

và duy trì điều kiện bảo đảm ATTP xếp loại A, B liên tục trong thời hạn 12 tháng 

trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực sẽ được xem xét đưa vào Danh sách ưu 

tiên. 

Điều 45. Sửa đổi, bổ sung Thông tư 

Các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Thông tư này 

báo cáo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét để sửa đổi, bổ 

sung cho phù hợp./. 

 

 

 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 

Số:      /VBHN-BNNPTNT 
 

Nơi nhận: 

- VPCP (để đăng thông báo và đăng tải  

trên cổng TTĐT của Chính Phủ); 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông 

nghiệp (để đăng tải trên trang TTĐT); 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố 

trực thuộc TƯ; 

- Vụ Pháp Chế; 

- Các Tổng cục, Cục thuộc Bộ Nông nghiệp và 

PTNT; 

- Lưu: VT, QLCL. 

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT 
 

 

 

Hà Nội, ngày     tháng     năm     

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Nam 
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