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Kính gửi:  Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản Thanh Hoá 

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã nhận được công văn 

số 184/CCQLCL-TTr ngày 03/7/2019 của Chi cục về việc hướng dẫn thực hiện 

Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 và Thông tư số 

11/2018/TT-BNNPTNT ngày 01/10/2018. Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý 

chất lượng nông lâm sản và thủy sản có ý kiến như sau: 

1. Hiện không có cơ sở pháp lý để xác định việc chứng nhận hợp quy theo 

quy chuẩn QCVN 02-30:2018/BNNPTNT chợ đầu mối, chợ đấu giá nông, lâm, 

thuỷ sản là đáp ứng quy định tại điểm k khoản 1 Điều 12 Nghị định số 

15/2018/NĐ-CP điểm e khoản 1 Điều 2 Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT.  

2. Chợ đầu mối, chợ đấu giá nông, lâm, thuỷ sản là đối tượng phải cấp Giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định của Thông tư số 

38/2018/TT-BNNPTNT (đánh giá theo Biên bản BB 2.4). Các cơ sở kinh doanh, 

hộ kinh doanh trong chợ nếu thuộc diện phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm thì đồng thời cấp giấy chứng nhận cho từng cơ sở theo 

quy định của pháp luật tương ứng. 

3. Về Tổ chức chứng nhận được chỉ định: 

Đến thời điểm hiện nay, chưa có tổ chức chứng nhận nào được cấp đăng ký 

và chỉ định để thực hiện chứng nhận hợp quy theo QCVN 02-

30:2018/BNNPTNT đối với chợ đầu mối, chợ đấu giá nông, lâm, thuỷ sản./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, CL2. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

Lê Bá Anh 
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