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  Hà Nội, ngày        tháng     năm 
 V/v khó khăn vướng mắc trong thực hiện 

     Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT 

                                     

     Kính gửi:   Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị 

  Phúc đáp công văn số 1705/SNN-QLNLTS ngày 16/10/2019 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị về việc khó khăn vướng mắc trong 

thực hiện Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT (gọi là Thông tư 38), Cục Quản lý 

chất lượng nông lâm sản và thủy sản trả lời như sau: 

1. Theo quy định tại Thông tư 44/2018/TT-BTC quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực 

phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, Thông tư 38, việc thu phí thẩm định cấp giấy 

chứng nhận an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm 

nông, lâm, thủy sản do cơ quan địa phương thực hiện như sau: 

 a) Thẩm định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 700.000 

đồng/cơ sở.  

b) Thẩm định đánh giá định kỳ điều kiện an toàn thực phẩm: 350.000 

đồng/cơ sở. 

2.  Với những cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm theo Thông tư 38 (cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ, cơ sở 

kinh doanh nhỏ lẻ…): Tổ chức ký cam kết, kiểm tra việc thực hiện nội dung đã 

cam kết, xử lý trường hợp vi phạm cam kết và không thực hiện thu phí với đối 

tượng này. 

3. Tuỳ theo từng lĩnh vực tương ứng với phạm vi được Chính phủ phân 

công quản lý (tại Chương XII, Nghị định 15/2018/NĐ-CP) mà các Bộ, ngành có 

những quy định, phương thức quản lý khác nhau đảm bảo phù hợp với đặc thù 

từng ngành. Do vậy, việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 

(được quy định tại Thông tư 44/2018/TT-BTC) và trong lĩnh vực Y tế, Công 

Thương (được quy định tại Thông tư 117/2018/TT-BTC) hiện nay là phù hợp. 

 4. Việc thẩm định, đánh giá định kỳ các cơ sở sản xuất kinh doanh thực 

phẩm nông lâm thủy sản có thu phí (350.000 đồng/cơ sở) được quy định tại 

Khoản 2 Điều 6 Thông tư 38 là hình thức không thông báo trước, áp dụng với 



những cơ sở đã được xếp loại đạt yêu cầu là hoạt động cần thiết và phù hợp với 

đặc thủ ngành Nông nghiệp nhằm giám sát việc duy trì các điều kiện đảm bảo an 

toàn thực phẩm sau khi được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm. 

  Trong thời gian tới, Cục quản lý chất lượng nông lâm sản sẽ tiếp nhận ý 

kiến của Quý sở và trao đổi với các Bộ ngành liên quan ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TC. 

 

   CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

    Nguyễn Như Tiệp 
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