
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ THỌ 

 
Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Thọ, ngày         tháng 6  năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền 

tiếp nhận, giải quyết của Sở Y tế 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính;  

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành 

chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành 

chính; 

Căn cứ Thông tư số 117/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính sửa đổi, bổ sung, một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 

14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm; 

Căn cứ Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 của UBND tỉnh Phú 

Thọ về việc phân công trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm cho các Sở và Ủy 

ban nhân dân cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1243/TTr-SYT ngày 

19/6/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm 

quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Y tế.  

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

 Sửa đổi, bổ sung: Thủ tục hành chính số 3, mục B, phần I Danh mục kèm theo 

Quyết định số 3534/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 và thủ tục hành chính số 4, mục A,  

phần XII Danh mục kèm theo Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (Chi tiết tại Danh mục kèm theo). 
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 Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, 

Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; các cơ quan, tổ chức và 

cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Cục KSTTHC, VPCP; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, PCVP (Ô Bảo); 

- Cổng TTĐT tỉnh;  

- TT Phục vụ HCC; 

- Lưu: VT, NC1, VX2, NC5 (S.35b). 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Quang 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ 

DINH DƯỠNG THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày         /6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ) 

 

TT Mã số hồ 

sơ TTHC 

Tên TTHC Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(Nếu có) 

Căn cứ pháp lý 

I Lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng 

1 1.003108 Đăng ký nội 

dung quảng 

cáo đối với 

sản phẩm 

dinh dưỡng y 

học, thực 

phẩm dùng 

cho chế độ ăn 

đặc biệt, sản 

phẩm dinh 

dưỡng dùng 

cho trẻ đến 36 

tháng tuổi 

10 ngày 

làm việc kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

Phú Thọ 

Địa chỉ: Số 398 - 

Đường Trần Phú - 

phường Tân Dân - 

TP Việt Trì -  tỉnh 

Phú Thọ 

ĐT: 0210 2222 555 

Phí: 1.100.000 

đồng/lần/sản phẩm 

1. Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12; 

2. Luật quảng cáo số 16/2012/QH13; 

3. Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 

02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số Điều của Luật An toàn thực phẩm; 

4. Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 

14/11/2013 quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Quảng cáo; 

5. Thông tư số 09/2015/TT-BYT ngày 

25/5/2015 về xác nhận nội dung quảng cáo đối 

với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc 

lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế; 

6. Nghị định số 100/2014/NĐ-CP ngày 

06/11/2014 của Chính phủ quy định về kinh 

doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng 

cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo; 

7. Thông tư số 117/2018/TT-BTC ngày 

28/11/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung, 

một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC 

ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an 

toàn vệ sinh thực phẩm. 

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-15-2018-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-luat-an-toan-thuc-pham-53506.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-181-2013-nd-cp-huong-dan-luat-quang-cao-34291.html
https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-09-2015-tt-byt-xac-nhan-noi-dung-quang-cao-san-pham-hang-hoa-dich-vu-quan-ly-cua-bo-y-te-4343e.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-100-2014-nd-cp-kinh-doanh-su-dung-san-pham-dinh-duong-cho-tre-nho-binh-bu-va-vu-ngam-nhan-tao-3eaf3.html
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TT Mã số hồ 

sơ TTHC 

Tên TTHC Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(Nếu có) 

Căn cứ pháp lý 

2 1.002425 Cấp Giấy 

chứng nhận 

cơ sở đủ điều 

kiện an toàn 

thực phẩm  

đối với cơ sở 

sản xuất thực 

phẩm, kinh 

doanh dịch vụ 

ăn uống thuộc 

thẩm quyền 

của Sở Y tế 

20 ngày 

làm việc kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh 

Phú Thọ 

Địa chỉ: Số 398 - 

Đường Trần Phú - 

phường Tân Dân - 

TP Việt Trì -  tỉnh 

Phú Thọ 

ĐT: 0210 2222 555 

1. Phí thẩm định 

đối với cơ sở sản 

xuất thực phẩm 

(trừ cơ sở sản 

xuất thực phẩm 

bảo vệ sức 

khỏe):  

- Cơ sở sản xuất 

nhỏ, lẻ: 500.000 

đồng /lần/cơ sở. 

- Cơ sở sản xuất 

khác: 2.500.000 

đồng/lần/cơ sở 

2. Phí thẩm định 

đối với cơ sở 

kinh doanh dịch 

vụ ăn uống: 

- Cơ sở phục vụ 

dưới 200 suất 

ăn: 700.000 

đồng/lần/cơ sở 

- Cơ sở phục vụ 

từ 200 suất ăn 

trở lên: 

1.000.000 

đồng/lần/cơ sở. 

1. Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12; 

2. Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 

12/11/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung 

một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

của Bộ Y tế; 

3. Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 

14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ 

sinh thực phẩm; 

4. Thông tư số 117/2018/TT-BTC ngày 

28/11/2018  của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung, 

một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC 

ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an 

toàn vệ sinh thực phẩm; 

5. Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 

17/3/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc 

phân công trách nhiệm quản lý an toàn thực 

phẩm cho các Sở và UBND cấp huyện, xã trên 

địa bàn tỉnh Phú Thọ. 

 

 

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=67936&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10680&tthcDonVi=366
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=67936&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10680&tthcDonVi=366
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=67936&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10680&tthcDonVi=366
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=67936&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10680&tthcDonVi=366
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=67936&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10680&tthcDonVi=366
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