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Gia Lai, ngày 05 tháng 8 nám 2019

QUYET D!NH
V vic phân cp thm quyn quãn 1 nhà niroc v an toàn thirc phm
thuc trách nhim cüa ngành Y t trên dja bàn tinh Gia Lai

UY BAN NHAN DAN TINH
Can cz Luçt T chzc chInh quyn dja phirong nám 2015;
Can th Lut Ban hành van ban quyphgm pháp luat nám 2015,
Can cz Lut An toàn thrc phdm ngày näm 2010;
Gán ct' Nghj djnh s 15/2018/ND-CP ngày 02/02/2018 cüa CI'zInh phi
quy ã'jnh chi tiêt thi hành mt diêu cüa Lut An toàn thrc phám;
so

Cán ci Nghj djnh sO' 155/2018/ND-CP này 12/11/2018 cia ChInh phi
quy djnh lien quan den diêu ldn dáu hr kinh doanh
tha dOi, bô sung m5t
thu5c phgm vi quán lj nhà nithc cüa Bó Y té;
so

Theo d nghj cza Giám ddc Sà Y tê tgi Ta trInh sO' 69/TTr-SYT ngày
08/7/2019.
QUYET D!NH:
Diu 1. Phân cAp thAm quyên quân 1 nhà nithc ye an toàn thirc phâm
thuc trách nhim cüa ngành Y tê trên dja bàn tinh Gia Lai nhu sau:
1. Phm vi diu chinh
Quyt djnh nay quy djnh phân cAp thm quyn quàn 1 nhà nuâc v an
toàn thrc phâm thuc trách nhim cUa ngành Y tê trên dja bàn tinh Gia Lai,
gôm: Thâm quyên cap Giây chirng nhn co s& dü diêu kin an toàn thçrc phâm;
thâm quyên tiêp nhn và quân 1 ho so, cap Giây tiêp nhn däng k bàn cong bô
san phâm, Giây xác nhn ni dung quãng cáo.
2.Ditirçrngápdyng
2.1. Chi cvc An toàn v sinh thrc phAm trrc thuc Sâ Y t tinh Gia Lai.
2.2. Uy ban nhãn dan huyn, thj xä, thành ph thuc tinh Gia Lai;
2.3. To chrc, cá nhân khác có lien quan.
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3. Phan cap
tham quyen cap Giay chung nhn co so' du dieu kiçn an
toàn thuc phâm
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3.1. Chi ciic An toàn v sinh thirc phm trirc thuc Si Y té tinh Gia Lai
cp Giy chirng nhn cci s& dü diêu kin an toàn thirc phâm dôi vâi các ca s& san
xuât, kinh doanh, gôm:
a) Ca sâ san xut nixóc ung dóng chai, nuâc khoáng thiên nhiên, nu&c dá
dung lien, rnthc dá dung dê chê biên thrc pham, thirc phâm bô sung, thijc phâm
dinh duông y hçc, thirc phâm dung cho ché d an dc bit, san phâm dinh duô'ng
diing cho tré den 36 tháng tuôi, phi gia thirc phâm, chat ho trq chê biên thirc
phAm, các vi chat b sung vào thirc phâm, co sâ san xuât thirc phârn khác không
dtrcic quy djnh ti Phi hic so iii (Phi lic danh mvc các san phâmlnhóm san
phâm thirc phâm; hang boa thuc thâm quyên quãn l cüa B Nông nghip và
Phát triên nông thôn) và Phi hic so iv (Phii 1iic danh mic các san phâmlnhóm
san phâm thrc phâm; hang hóa thuOc thâm quyên quán 1 cüa B Cong thuang)
ban hành kern theo Nghj djnh so 15/201 8/ND-CP ngày 02/02/2018 cüa ChInh
phü quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut An toàn thrc phâm.
b) Ca sâ kinh doanh djch v11 an ung bao gm: Ca sâkinh doanh djch vil
an uông có Giây chirng nhn dàng k doanh nghip hoc Giây chrng nhn däng
k' kinh doanh do ca quan dang k kinh doanh cap tinh cap; ca sâ kinh doanh
djch vi
uông có Giây chirng nh.n däng k h kinh doanh hoc Giây chtrng
nhn dang k2 kinh doanh do ca quan däng k kinh doanh cap huyn cap và có
quy mô kinh doanh tü 150 suât än/lân phiic vii tr& len.
c) Ca s& san xut nhiu loai san phm thirc phm thuc thm quyn quàn
1,2 cüa tü 02 ca quan quãn 1 chuyên ngành trâ len, trong do ngành Y t quán 1'
san phâm cO san luqng 1n nhât trong các san phâm cüa ca s san xuât.
d) Ca s& vüa san xut các san phm thirc phm thuc thm quyn quãn 1
cüa ngãnh Nông nghip và Phát triên nông thôn hoc ngành Cong thucing, vua
kinh doanh djch viii an uông ma to chüc, h gia dInh, cá nhân chçn ngãnh Y t là
co quan quan l chuyên nganh ye an toàn thirc phâm dê thirc hin các thu fl1c.
hãnh chInh, gOm: ca sâ có Giây ching nhn dãng k h kinh doanh hoc Giy
chrng nhn dáng k kinh doanh do ca quan däng k kinh doanh cap huyn cap
vâ có quy mô kinh doanh an uông t& 150 suât ãnllân phiic vii trâ len; ca sâ có
Giây chirng nh.n dang k doanh nghip hoc Giây chrng nhn dang k kinh
doanh do ca quan däng k kinh doanh cap tinh cap.
3.2. Uy ban nhân dan huyn, thj xä, thành ph cp Gi.y chCrng nhn ca sâ
dU diêu kin an toàn thrc phâm dOi vOi ca so kinh doanh djch vii an ung bao
gôm:
a) Ca sO kinh doanh djch vv an uOng Co Giây chirng nh.n dang k h kinh
doanh ho.c Giây chrng nhn däng k9 kinh doanh do cc quan dang k kinh
doanh cap huyén cap và có quy mô kinh doanh duâi 150 suât änllân phiic vi.
b) Ca sO vira san xut các san phm thirc phrn thuc thm quyn quàn l
ngành Nông nghip và Phát triên nông thôn hotc ngành Cong thuang, vüa kinh
doanh djch v1i an uông ma h gia dInh, Ca nhân ch9n ngành Y tê là ca quan quán
1 chuyên ngành ye an toàn thrc phâm dê thrc hin các thu tVc hành chInh gôm
các co sO có Giây chirng nhn dãng k h kinh doanh ho.c Giây chi'rng nhn
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däng k kinh doanh do ca quan dAng k kinh doanh cp huyn cAp va có quy mô
kinh doanh an uông dir&i 150 suât ànllân phic vi.
4. Phân cAp thAm uyn tip nhn và quãn I hI so', cAp GiAy tip
nhn dãng k ban cong ho san phAm, GiAy xác nhn ni dung quãng cáo
Chi ciic An toàn v sinh thirc phAm trrc thuc Sà Y t t chüc tip nhn
và quãn 1 ho sa, cap Giây tiêp nhn dang k ban cong bô san phâm, Giay xác
nhn ni dung quáng cáo dôi vri san phãm dinh duông y hçc, thrc phârn dung
cho chê d an dc bit, san phâm dinh dtrorng dung cho tré den 36 tháng tuôi.
Diu 2. Quyt djnh nay có hiu hrc thi hành k tr ngày d5tháng 8 näm
2019.
Diu 3. Chánh VAn phông Uy ban nhân dan tinh, Giám dc các S&: Y t,
Cong thixcmg, Nông nghip và Phát triên nông thôn; Chü tjch Uy ban nhãn dan
các huyn, thj xA, thành phô; Chi tjch Uy ban nhân dan các xâ, phumg thj trân
cüa tinh; Thu trtrâng các &ln vj, các cá nhân có lien quan chju trách nhim thi
hành Quyêt djnh này./.4'iNai n/scm:
- Nhis Diu 3;
- Bc Y t;
- Cc Kim tra vAn bàn QPPL - B Ttr pháp;
- Thuäng trirc HDND tinh;
- Doàn Dat bieu Quoc hQl tinh;
- Chü tjch, các PCT.UBND tinh;
- Uy ban MTTQ Vit Nam tinh;
- S& Ttr pháp;
- CVP, các PCVP.UBND tinh;
- Luu: VT, KGVX.
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