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          Số:               / QLCL-CL2 

        V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi,                    Hà Nội,  ngày      tháng      năm 

bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, 

chứng nhận cơ sở SX, KD đủ điều kiện ATTP    

 

Kính gửi: 

  
 

 Thực hiện kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022, Cục Quản lý chất lượng nông lâm 

sản và thủy sản đã chủ trì phối hợp với các Tổng cục, Cục chuyên ngành và các 

cơ quan có liên quan thuộc Bộ xây dựng dự thảo 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 an toàn thực phẩm thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sửa đổi, bổ sung Thông 

tư số 38/2018/TT-BNNPTNT, Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT).     

Quá trình xây dựng và hoàn thiện dự thảo Thông tư đã được thực hiện 

đúng quy trình tại Quyết định số 3334/QĐ-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT ban hành quy trình xây dựng, ban hành; kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ 

thống hóa; hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT. Dự thảo Thông tư đã lấy ý kiến của thành viên ban soạn thảo và tổ chức 

lấy ý kiến rộng rãi (CV số 7442/BNN-QLCL và CV số 7454/BNN-QLCL ngày  

8/11/2021).  

Để xử lý một số nội dung còn có ý kiến khác nhau, Cục Quản lý chất 

lượng nông lâm sản và thủy sản đã chủ trì phối hợp cùng Vụ Pháp chế tổ chức 

cuộc họp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ), Cục 

Kiểm tra văn bản QPPL, Vụ Pháp luật Dân sự kinh tế (Bộ Tư Pháp), Cục 

ATTP (Bộ Y tế) và; một số Hiệp hội để trao đổi và thống nhất phương án tiếp 

thu các ý kiến góp ý. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã có văn 

bản số 4137/BNN-PC ngày 29/6/2022 gửi Bộ Tư pháp lấy ý kiến góp ý về một 

số nội dung liên quan đến Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT. Để hoàn thiện 

dự thảo Thông tư trình ban hành theo đúng quy định và tạo thuận lợi cho quá 

trình triển khai, thực hiện, Cục kính mời các Cơ quan cử đại diện tham dự Hội 

thảo hoàn thiện dự thảo Thông tư, cụ thể như sau: 

1. Thời gian: 8h30 ngày 8/11/2022 (Thứ ba) 

2.  Địa điểm:  

* Tham dự trực tiếp tại Hội trường Cục Quản lý chất lượng nông lâm 

sản và thủy sản (Ngõ 20 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội): 

- Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; 

- Tổng Cục thủy sản; các Cục: Chăn nuôi, Thú y, Trồng trọt, Bảo vệ thực 

vật, Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn;   



- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Pháp luật 

Dân sự kinh tế) 

- Bộ Công Thương:  Vụ Khoa học và Công nghệ 

- Bộ Y tế: Cục An toàn thực phẩm. 

- Hiệp hội VASEP, Hiệp hội điều Việt Nam, Hiệp Hội chè Việt Nam, 

Hiệp hội Cà phê- Cacao Việt Nam ... 

* Tham dự trực tuyến tại điểm cầu các tỉnh: Chi cục Quản lý chất 

lượng nông lâm sản và thủy sản, các Doanh nghiệp.  

3. Chủ trì Hội thảo: Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và 

thủy sản 

4. Nội dung: Thảo luận về 2 nội dung quan trọng của dự thảo Thông tư 

để hoàn thiện trình ban hành: 

- Tích hợp Thông tư số 02/2017/TT-BNNPTNT và Thông tư số 

16/2018/TT-BNNPTNT vào nội dung Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư 

nhằm thuận lợi cho việc tra cứu, tổ chức thi hành và xử lý các nội dung vướng 

mắc về phát sinh trong thời gian vừa qua (cấp chứng thư quá cảnh, tạm nhập; 

thay đổi mã số cơ sở…). 

- Bổ sung phương thức gửi hồ sơ đăng ký thẩm định, chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện ATTP “Cơ sở có thể gửi 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 cho đoàn thẩm định khi đến thẩm định thực tế tại cơ sở”.  
5. Tài liệu cuộc họp: Công văn mời họp, Dự thảo Thông tư, Bảng tổng 

hợp tiếp thu ý kiến góp ý dự thảo Thông tư được đăng tải trên website của Cục 

Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (địa chỉ: www.nafiqad.gov.vn tài 

liệu Hội thảo). 

Để Hội thảo đạt kết quả tốt, đề nghị các cơ quan, tổ chức tham dự đầy đủ 

tại Hội thảo. Trong trường hợp không tham dự được đề nghị các đơn vị có ý 

kiến góp ý bằng văn bản gửi về Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy 

sản), địa chỉ: ngõ 20 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội, đồng thời gửi file 

điện tử theo địa chỉ email: ngochuyen.nafi@mard.gov.vn trước ngày 

15/11/2022.   

Ghi chú: Đường dẫn tham gia cuộc họp:  (Trên nền tảng Microsoft 

Teams meeting).  

ID cuộc họp 435 016 254 088 mật khẩu 866fxT. Liên hệ Bà Đặng Thùy 

Linh tại số điện thoại 0336546538, email   linhdt.nafi@mard.gov.vn                 

để được kết nối trực tuyến. 
  

 

Nơi nhận:                                                                                
- Như trên; 

- Thứ trưởng Trần Thanh Nam (để b/c); 

- Các PCT (để biết); 

- Chi cục Nam Bộ, Trung Bộ; các TTV (để mời các   

   DN tham gia)  

- Phòng TTPC, VP Cục  (để p/h); 

- Lưu: VT, CL1, CL2. 

 CỤC TRƯỞNG 

  
 

 

 

 
 Nguyễn Như Tiệp 

http://www.nafiqad.gov.vn/
mailto:ngochuyen.nafi@mard.gov.vn


Phụ lục: Danh sách các đơn vị mời tham dự Hội thảo 

(Kèm theo công văn số          /QLCL-CL2 ngày        tháng     năm      ) 

 

TT Đơn vị 

1 Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Pháp luật Dân sự kinh tế 

(Bộ Tư pháp) 

2 Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Công Thương  

3 Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế  

4 Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

5 Các Hiệp hội: Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, Hiệp 

hội điều Việt Nam, Hiệp Hội chè Việt Nam, Hiệp hội Cà phê- Cacao Việt 

Nam ... 

6 Doanh nghiệp..... 

7 Văn phòng Bộ 

8 Vụ Pháp chế 

9 Các Tổng cục, các Cục thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT (Tổng Cục Thủy 

sản, Cục QLCL NLS&TS, Cục Chăn nuôi, Cục Trồng trọt, Cục Bảo vệ 

thực vật, Cục Thú y, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn). 

10 Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 
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