
            BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

NÔNG LÂM SẢN VÀ THUỶ SẢN 

–––––––––– 

    Số:           /QLCL-CL2  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         

         

    

  Hà Nội, ngày     tháng     năm 
 V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư  

     số 17/2018/TT-BNNPTNT 

                                     

     Kính gửi:   Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sơn La   

  Phúc đáp công văn số 2970/SNN-QLCL của quý Sở về vướng mắc trong tổ 

chức triển khai thực hiện Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT, về vấn đề này Cục 

có ý kiến như sau: 

1. Quy định hiện hành về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm của các cơ sở 

sản xuất kinh doanh thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT 

quy định tại: 

- Luật An toàn thực phẩm (Điều 22, 23, 25 và Điều 27);  

- Nghị định số  66/2016/NĐ-CP của Chính phủ (Điều 19, Điều 21, Điều 23); 

- Nghị định số 123/2018/NĐ-CP của Chính phủ (Điều 1 khoản 6, khoản 8, 

khoản 10); 

- Các Quy chuẩn tương ứng với loại hình cơ sở.  

Căn cứ vào các quy định nêu trên, cơ quan quản lý cấp tỉnh tập huấn, hướng 

dẫn cho cán bộ của cơ quan được phân công quản lý các cơ sở sản xuất kinh doanh 

thực phẩm nông lâm thủy sản không thuộc đối tượng cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm (cấp huyện, cấp xã); Trên cơ sở đó, cơ quan được phân 

cấp quản lý hướng dẫn người sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản từng đối 

tượng tương ứng thực hiện ký cam kết. 

2. Căn cứ kiểm tra và xử lý vi phạm việc thực hiện cam kết của các cơ sở 

được thực hiện theo các quy định về điều kiện an toàn thực phẩm cho loại từng cơ sở 

tương ứng (nêu tại mục 1); Điều 5, Điều 6 Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT và 

Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạm vi phạm hành về an toàn thực phẩm. 

 Đề nghị quý Sở nghiên cứu triển khai./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, CL2. 

 

  KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

  

  

 

  

 

 Lê Bá Anh 
 


		2019-10-28T14:26:12+0700


		2019-10-28T15:01:06+0700


		2019-10-28T15:01:06+0700


		2019-10-28T15:01:06+0700


		2019-10-28T15:01:06+0700


		2019-10-28T15:01:06+0700




