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LĨNH VỰC VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM 
 

I. THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN 
THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 
1. Trình tự thực hiện: 
* Bước 1:  
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp 
tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (số 304 đường CMT8, 
KP3, Phường 2, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh). 
* Công chức tiếp nhận hồ sơ:  
- Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: Trong trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy 
định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ 
không đầy đủ thành phần theo quy định, yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ. 
Không để tổ chức, cá nhân phải đi lại bổ sung hồ sơ quá hai lần cho một vụ việc. 
Nghiêm cấm cán bộ, công chức tự ý yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung thêm những 
giấy tờ không có trong quy định của pháp luật đối với thủ tục hành chính này. 
- Chuyển hồ sơ sang Phòng Quản lý thương mại.  
* Bước 2: 
Phòng Quản lý thương mại thực hiện các công việc sau: 
- Kiểm tra hồ sơ, vào sổ theo dõi giải quyết, thành lập đoàn thẩm định kiểm tra thực tế 
tại tổ chức, cá nhân và trình Lãnh đạo Sở Công Thương ký Giấy chứng nhận cơ sở đủ 
điều kiện an toàn thực phẩm hoặc văn bản trả lời không chấp nhận (nêu rõ lý do 
không chấp nhận). 
- Chuyển Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả.  
* Bước 3: 
Nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (số 304 
đường CMT8, KP3, Phường 2, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh). Công chức bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả: 
- Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp lại Giấy hẹn trả kết quả và lưu trữ toàn bộ vào hồ sơ 
của thủ tục hành chính đã thực hiện. 
- Trả Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân 
(trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền và CMND của người được ủy quyền) và 
yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận theo qui định. 
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. (Sáng từ 
7 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ, trừ ngày nghỉ, lễ theo 
quy định). 
2. Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả của Sở Công Thương. 
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  
a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Phụ lục 1 
Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương); 
- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận 
đầu tư có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm;  
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- Bản thuyết minh cơ sở vật chất, trang thiết bị và dụng cụ sản xuất, chế biến thực 
phẩm (Phụ lục 2 Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 05 tháng 10 
năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương); 
- Bản chính hoặc bản sao chứng thực Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an 
toàn vệ sinh thực phẩm của chủ tổ chức, cá nhân, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh 
hoặc danh sách các cán bộ của tổ chức, cá nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh do cơ 
quan có thẩm quyền được Bộ Công Thương chỉ định cấp theo quy định; 
- Bản chính hoặc bản sao chứng thực Giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ tổ chức, cá 
nhân và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh hoặc danh sách các cán bộ của tổ chức, 
cá nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh do cơ quan y tế cấp quận/huyện trở lên cấp theo 
quy định.     
b) Số lượng hồ sơ: Đóng thành 01 quyển (02 bộ)  
4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày. 
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh. 
7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 
thực phẩm. 
8. Phí, lệ phí (1):  
- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: 50.000 đồng/1 
lần cấp. 
- Phí thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm: 

+ 200.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất có sản lượng nhỏ hơn 20 tấn/năm. 
+ 300.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất có sản lượng từ 20 tấn đến nhỏ 

hơn 100 tấn/năm. 
+ 400.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất có sản lượng từ 100 tấn đến nhỏ 

hơn 500 tấn/năm. 
+ 500.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất có sản lượng từ 500 tấn đến nhỏ 

hơn 1.000 tấn/năm. 
+ 700.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất có sản lượng từ 1.000 tấn/năm trở 

lên. 
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (theo Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 05 tháng 10 
năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) 
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 
- Bản thuyết minh cơ sở vật chất, trang thiết bị và dụng cụ sản xuất, chế biến thực 
phẩm. 
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  
- Tổ chức, cá nhân có trên 02 lao động trực tiếp tham gia sản xuất; 
- Tổ chức, cá nhân sản xuất có công suất thiết kế:   
+ Rượu: dưới 3.000.000 lít sản phẩm/năm; 
+ Bia: dưới 50.000.000 lít sản phẩm/năm; 
+ Nước giải khát: dưới 20.000.000 lít sản phẩm/năm; 
+ Sữa chế biến: dưới 20.000 lít sản phẩm/năm; 
+ Dầu thực vật: dưới 50.000 tấn sản phẩm/năm; 
+ Bánh kẹo: dưới 20.000 tấn sản phẩm/năm; 
+ Bột và tinh bột: dưới 100.000 tấn sản phẩm/năm. 
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:  
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- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ Quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn Thực phẩm; 
- Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Bộ Công Thương 
quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức, cá nhân đủ điều kiện an toàn thực 
phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương; 
- Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài 
Chính ban hành Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất 
lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. 
- Quyết định số 57/2006/QĐ-BTC ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài 
Chính về việc sửa đổi mức thu phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn vệ sinh 
an toàn thực phẩm tại Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính. 

 

Ghi chú: 

(1) Sửa đổi Phí, lệ phí theo Điều 1, Quyết định số 57/2006/QĐ-BTC ngày 19 tháng 10 
năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về việc sửa đổi mức thu phí, lệ phí quản lý 
chất lượng vệ sinh an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm tại Quyết định số 80/2005/QĐ-
BTC ngày 17/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 
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Phụ lục 1 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2012  
của Bộ trưởng Bộ Công Thương) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Tây Ninh, ngày........ tháng....... năm 20..... 

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

Cấp Giấy chứng nhận tổ chức, cá nhân đủ điều kiện an toàn thực phẩm 
 

Kính gửi: Sở Công Thương Tây Ninh 
 
Tổ chức, cá nhân: ........................................................................................................... 
Trụ sở tại: ........................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
Điện thoại:....................................Fax: ............................................................................. 
Giấy phép kinh doanh số:.......................................ngày cấp:............................................ 
đơn vị cấp:....................................................................................................................... 
Ngành nghề sản xuất/ kinh doanh (bán buôn hay bán lẻ; tên sản phẩm): .......................... 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
Công suất sản xuất/ phạm vi kinh doanh (01 tỉnh hay 02 tỉnh trở lên): ............................. 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
Số lượng công nhân viên:......................... (trực tiếp:...............; gián tiếp:................) 

Nay nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ghi cụ thể 
loại hình chế biến, kinh doanh)........................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 

Chúng tôi cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá 
nhân………….............................................................................................................................
và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những vi phạm theo quy định của pháp luật. 
 Trân trọng cảm ơn. 
 
Hồ sơ gửi kèm gồm: 
- Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh (xác nhận của tổ chức, cá 
nhân); 
- Bản thuyết minh về tổ chức, cá nhân vật chất; 
- Bản vẽ sơ đồ thiết kế mặt bằng;  
- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ, Xét nghiệm 
phân của chủ tổ chức, cá nhân và người trực tiếp (có xác nhận của 
tổ chức, cá nhân); 
- Bản sao Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về 
VSATTP (có xác nhận của tổ chức, cá nhân).  

CHỦ CƠ SỞ 
(ký tên & ghi rõ họ tên) 
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PHỤ LỤC 2 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2012  

của Bộ trưởng Bộ Công Thương) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

BẢN THUYẾT MINH 
CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ  

SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 
 

I. THÔNG TIN CHUNG 
- Cơ sở:.........................................................................................................................................  

- Đại diện cơ sở:............................................................................................................................  

- Địa chỉ văn phòng:......................................................................................................................  

- Địa chỉ cơ sở sản xuất, chế biến: ................................................................................................  

- Địa chỉ kho: ................................................................................................................................  

- Điện thoại…………………………………………… Fax ...........................................................  

- Giấy phép kinh doanh số:………………Ngày cấp……………………..Nơi cấp..........................  

- Mặt hàng sản xuất, chế biến: .......................................................................................................  

- Công suất thiết kế: ......................................................................................................................  

- Tổng số cán bộ, nhân viên, công nhân:........................................................................................  

- Tổng số cán bộ, công nhân trực tiếp sản xuất /kinh doanh:………………………………………. 

- Tổng số cán bộ, công nhân đã được tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định 
……………………………………………………………………………………………………… 

- Tổng số cán bộ, công nhân đã khám sức khỏe định kỳ theo quy định:…………………………… 

II. THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ 

II.1. Cơ sở vật chất 
- Diện tích mặt bằng sản xuất ……..m2, Trong đó diện tích nhà xưởng sản xuất ………..m2; 

- Sơ đồ bố trí mặt bằng sản xuất (Kho nguyên liệu, khu vực sản xuất, chế biến, hoàn thiện sản phẩm; kho 
thành phần; khu vực vệ sinh;...) 

- Kết cấu nhà xưởng:.....................................................................................................................  

- Nguồn nước phục vụ sản xuất đạt TCCL:....................................................................................  

- Nguồn điện cung cấp và hệ thống đèn chiếu sáng: .......................................................................  

- Hệ thống vệ sinh nhà xưởng (hệ thống thoát nước thải và khu vệ sinh cá nhân.): ........................  

- Hệ thống xử lý môi trường:.........................................................................................................  

- Hệ thống phòng cháy, chữa cháy:................................................................................................  

II.2. Trang, thiết bị, dụng cụ sản xuất, chế biến 

 

Thực trạng hoạt động 
của trang, thiết bị 

TT Tên trang, thiết bị 
(ghi theo thứ tự quy trình công 

nghệ) 

Số 
lượng 

Xuất 
xứ 

Tốt Trung 
bình 

kém 

Ghi chú 
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I Trang, thiết bị, dụng cụ hiện có 

1 Thiết bị, dụng cụ sản xuất, chế 
biến 

      

2 Thiết bị, dụng cụ bao gói sản 
phẩm 

      

3 Trang thiết bị vận chuyển sản 
phẩm 

      

4 Thiết bị bảo quản thực phẩm       

5 Thiết bị khử trùng, thanh 
trùng 

      

6 Thiết bị vệ sinh cơ sở, dụng 
cụ 

      

7 Thiết bị giám sát       

8 Phương tiện rửa và khử trùng 
tay 

      

9 Dụng cụ lưu mẫu và bảo quản 
mẫu 

      

10 Phương tiện, thiết bị phòng 
chống côn trùng, động vật gây 
hại 

      

11 Trang phục vệ sinh khi tiếp 
xúc trực tiếp với nguyên liệu, 
thực phẩm 

      

12 Hệ thống cung cấp khí nén       

13 Hệ thống cung cấp hơi nước       

14 Hệ thống thông gió       

II Trang, thiết bị dự kiến bổ sung 

1        

2        

3        

4        

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 
Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của cơ sở đã đáp ứng yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm 

để sản xuất, chế biến thực phẩm theo quy định chưa? 

Trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định, Cơ sở cam kết sẽ bổ sung 
và hoàn thiện những trang thiết bị (đã nêu tại mục II của Bảng kê trên). 

Cam kết của cơ sở: 
1. Cam đoan các thông tin nêu trong bản thuyết minh là đúng sự thật và chịu trách nhiệm hoàn toàn về 

những thông tin đã đăng ký. 

2. Cam kết: Chấp hành nghiêm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định./. 

 

 ………., ngày …. tháng ….. năm 20…. 
CHỦ CƠ SỞ 

(Ký tên, đóng dấu) 
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II. THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN 
TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 
(TRƯỜNG HỢP GIẤY CHỨNG NHẬN HẾT HẠN) 
1. Trình tự thực hiện: 
* Bước 1:  
Giấy chứng nhận có hiệu lực trong thời gian 03 (ba) năm. Trước 06 tháng (tính đến 
ngày Giấy chứng nhận hết hạn), trong trường hợp tiếp tục sản xuất thì tổ chức, cá 
nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương 
(số 304 đường CMT8, KP3, Phường 2, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh). 
* Công chức tiếp nhận hồ sơ:  
- Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: Trong trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy 
định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ 
không đầy đủ thành phần theo quy định, yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ. 
Không để tổ chức, cá nhân phải đi lại bổ sung hồ sơ quá hai lần cho một vụ việc. 
Nghiêm cấm cán bộ, công chức tự ý yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung thêm những 
giấy tờ không có trong quy định của pháp luật đối với thủ tục hành chính này. 
- Chuyển hồ sơ sang Phòng Quản lý thương mại.  
* Bước 2: 
Phòng Quản lý thương mại thực hiện các công việc sau: 
- Kiểm tra hồ sơ, vào sổ theo dõi giải quyết, thành lập đoàn thẩm định kiểm tra thực tế 
tại tổ chức, cá nhân và trình Lãnh đạo Sở Công Thương ký Giấy chứng nhận cơ sở đủ 
điều kiện an toàn thực phẩm hoặc văn bản trả lời không chấp nhận (nêu rõ lý do 
không chấp nhận). 
- Chuyển Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả. 
* Bước 3: 
Nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (số 304 
đường CMT8, KP3, Phường 2, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh). Công chức bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả: 
- Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp lại Giấy hẹn trả kết quả và lưu trữ toàn bộ vào hồ sơ 
của thủ tục hành chính đã thực hiện. 
- Trả Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân 
(trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền và CMND của người được ủy quyền) và 
yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận theo qui định. 
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. (Sáng từ 
7 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ, trừ ngày nghỉ, lễ theo 
quy định). 
2. Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả của Sở Công Thương. 
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  
a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 
- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Phụ lục 
9 Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2012 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương); 
- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận 
đầu tư có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm;  
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- Bản thuyết minh cơ sở vật chất, trang thiết bị và dụng cụ sản xuất, chế biến thực 
phẩm (Phụ lục 2 Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 05 tháng 10 
năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương); 
- Bản chính hoặc bản sao chứng thực Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an 
toàn vệ sinh thực phẩm của chủ tổ chức, cá nhân, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh 
hoặc danh sách các cán bộ của tổ chức, cá nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh do cơ 
quan có thẩm quyền được Bộ Công Thương chỉ định cấp theo quy định; 
- Bản chính hoặc bản sao chứng thực Giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ tổ chức, cá 
nhân và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh hoặc danh sách các cán bộ của tổ chức, 
cá nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh do cơ quan y tế cấp quận/huyện trở lên cấp theo 
quy định.    
b) Số lượng hồ sơ: Đóng thành 01 quyển (02 bộ)   
4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày. 
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh. 
7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 
thực phẩm. 
8. Phí, lệ phí (1):  
- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: 50.000 đồng/1 
lần cấp. 
- Phí thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm: 

+ 200.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất có sản lượng nhỏ hơn 20 tấn/năm. 
+ 300.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất có sản lượng từ 20 tấn đến nhỏ 

hơn 100 tấn/năm. 
+ 400.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất có sản lượng từ 100 tấn đến nhỏ 

hơn 500 tấn/năm. 
+ 500.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất có sản lượng từ 500 tấn đến nhỏ 

hơn 1.000 tấn/năm. 
+ 700.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất có sản lượng từ 1.000 tấn/năm trở 

lên. 
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (theo Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 05 tháng 10 
năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) 
- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 
- Bản thuyết minh cơ sở vật chất, trang thiết bị và dụng cụ sản xuất, chế biến thực 
phẩm. 
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  
- Tổ chức, cá nhân có trên 02 lao động trực tiếp tham gia sản xuất; 
- Tổ chức, cá nhân sản xuất có công suất thiết kế:   
+ Rượu: dưới 3.000.000 lít sản phẩm/năm; 
+ Bia: dưới 50.000.000 lít sản phẩm/năm; 
+ Nước giải khát: dưới 20.000.000 lít sản phẩm/năm; 
+ Sữa chế biến: dưới 20.000 lít sản phẩm/năm; 
+ Dầu thực vật: dưới 50.000 tấn sản phẩm/năm; 
+ Bánh kẹo: dưới 20.000 tấn sản phẩm/năm; 
+ Bột và tinh bột: dưới 100.000 tấn sản phẩm/năm. 
 



 9 

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:  
- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ Quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn Thực phẩm; 
- Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Bộ Công Thương 
quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức, cá nhân đủ điều kiện an toàn thực 
phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương; 
- Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài 
Chính ban hành Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất 
lượng vệ sinh an toàn thực phẩm;  
- Quyết định số 57/2006/QĐ-BTC ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài 
Chính về việc sửa đổi mức thu phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn vệ sinh 
an toàn thực phẩm tại Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính. 

 

Ghi chú: 

(1) Sửa đổi Phí, lệ phí theo Điều 1, Quyết định số 57/2006/QĐ-BTC ngày 19 tháng 10 
năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về việc sửa đổi mức thu phí, lệ phí quản lý 
chất lượng vệ sinh an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm tại Quyết định số 80/2005/QĐ-
BTC ngày 17/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 
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Phụ lục 9 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2012  
của Bộ trưởng Bộ Công Thương) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Tây Ninh, ngày........... tháng............ năm ........ 
 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN  
CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM 

 
Kính gửi: Sở Công Thương Tây Ninh 

 
 

Đơn vị chúng tôi (tên tổ chức, cá nhân)........................................................................ 
đề nghị quý cơ quan cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức, cá nhân đủ điều kiện an toàn thực 
phẩm trong sản xuất, kinh doanh (ghi tên sản phẩm),          
              ………………………………...…………………………………..…………. 

………………………………...……………………………………………… 
, cụ thể như sau: 

Giấy chứng nhận cũ đã được cấp số…………………………….... ngày 
cấp……………………………. 

Lý do xin cấp lại Giấy chứng nhận: ……………..…………….......................... 
………………………………...…………………………………..……………. 
………………………………...…………………………………..……………. 
………………………………...…………………………………..……………. 
………………………………...…………………………………..……………. 
Đề nghị Quý cơ quan xem xét chấp thuận. 

  
  
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
Nơi nhận: 
-  Như trên; 
-  ..... 
-  Lưu ..... 

CHỦ CƠ SỞ 
(ký tên, đóng dấu) 
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PHỤ LỤC 2 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2012  

của Bộ trưởng Bộ Công Thương) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

BẢN THUYẾT MINH 
CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ  

SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 
 

I. THÔNG TIN CHUNG 
- Cơ sở:.........................................................................................................................................  

- Đại diện cơ sở:............................................................................................................................  

- Địa chỉ văn phòng:......................................................................................................................  

- Địa chỉ cơ sở sản xuất, chế biến: ................................................................................................  

- Địa chỉ kho: ................................................................................................................................  

- Điện thoại…………………………………………… Fax ...........................................................  

- Giấy phép kinh doanh số:………………Ngày cấp……………………..Nơi cấp..........................  

- Mặt hàng sản xuất, chế biến: .......................................................................................................  

- Công suất thiết kế: ......................................................................................................................  

- Tổng số cán bộ, nhân viên, công nhân: .......................................................................................  

- Tổng số cán bộ, công nhân trực tiếp sản xuất /kinh doanh: .........................................................  

- Tổng số cán bộ, công nhân đã được tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định 

.....................................................................................................................................................  

- Tổng số cán bộ, công nhân đã khám sức khỏe định kỳ theo quy định:..........................................  

II. THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ 

II.1. Cơ sở vật chất 
- Diện tích mặt bằng sản xuất ……..m2, Trong đó diện tích nhà xưởng sản xuất ………..m2; 

- Sơ đồ bố trí mặt bằng sản xuất (Kho nguyên liệu, khu vực sản xuất, chế biến, hoàn thiện sản phẩm; kho 
thành phần; khu vực vệ sinh;...) 

- Kết cấu nhà xưởng: ....................................................................................................................  

- Nguồn nước phục vụ sản xuất đạt TCCL: ...................................................................................  

- Nguồn điện cung cấp và hệ thống đèn chiếu sáng: ......................................................................  

- Hệ thống vệ sinh nhà xưởng (hệ thống thoát nước thải và khu vệ sinh cá nhân.): ........................  

- Hệ thống xử lý môi trường: ........................................................................................................  

- Hệ thống phòng cháy, chữa cháy: ...............................................................................................  

II.2. Trang, thiết bị, dụng cụ sản xuất, chế biến 

 

Thực trạng hoạt động 
của trang, thiết bị 

TT Tên trang, thiết bị 
(ghi theo thứ tự quy trình công 

nghệ) 

Số 
lượng 

Xuất 
xứ 

Tốt Trung kém 

Ghi chú 
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bình 

I Trang, thiết bị, dụng cụ hiện có 

1 Thiết bị, dụng cụ sản xuất, chế 
biến 

      

2 Thiết bị, dụng cụ bao gói sản 
phẩm 

      

3 Trang thiết bị vận chuyển sản 
phẩm 

      

4 Thiết bị bảo quản thực phẩm       

5 Thiết bị khử trùng, thanh 
trùng 

      

6 Thiết bị vệ sinh cơ sở, dụng 
cụ 

      

7 Thiết bị giám sát       

8 Phương tiện rửa và khử trùng 
tay 

      

9 Dụng cụ lưu mẫu và bảo quản 
mẫu 

      

10 Phương tiện, thiết bị phòng 
chống côn trùng, động vật gây 
hại 

      

11 Trang phục vệ sinh khi tiếp 
xúc trực tiếp với nguyên liệu, 
thực phẩm 

      

12 Hệ thống cung cấp khí nén       

13 Hệ thống cung cấp hơi nước       

14 Hệ thống thông gió       

II Trang, thiết bị dự kiến bổ sung 

1        

2        

3        

4        

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 
Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của cơ sở đã đáp ứng yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm 

để sản xuất, chế biến thực phẩm theo quy định chưa? 

Trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định, Cơ sở cam kết sẽ bổ sung 
và hoàn thiện những trang thiết bị (đã nêu tại mục II của Bảng kê trên). 

Cam kết của cơ sở: 
1. Cam đoan các thông tin nêu trong bản thuyết minh là đúng sự thật và chịu trách nhiệm hoàn toàn về 

những thông tin đã đăng ký. 

2. Cam kết: Chấp hành nghiêm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định./. 

 

 ………., ngày …. tháng ….. năm 20…. 
CHỦ CƠ SỞ 

(Ký tên, đóng dấu) 
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III. THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN 
TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 
(TRƯỜNG HỢP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ ĐƯỢC CẤP NHƯNG BỊ MẤT, 
THẤT LẠC HOẶC BỊ HỎNG) 
1. Trình tự thực hiện: 
* Bước 1:  
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp 
tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (số 304 đường CMT8, 
KP3, Phường 2, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh). 
* Công chức tiếp nhận hồ sơ:  
- Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: Trong trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy 
định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ 
không đầy đủ thành phần theo quy định, yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ. 
Không để tổ chức, cá nhân phải đi lại bổ sung hồ sơ quá hai lần cho một vụ việc. 
Nghiêm cấm cán bộ, công chức tự ý yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung thêm những 
giấy tờ không có trong quy định của pháp luật đối với thủ tục hành chính này. 
- Chuyển hồ sơ sang Phòng Quản lý thương mại.  
* Bước 2: 
Phòng Quản lý thương mại thực hiện các công việc sau: 
- Kiểm tra hồ sơ, vào sổ theo dõi giải quyết và trình Lãnh đạo Sở Công Thương ký 
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc văn bản trả lời không 
chấp nhận (nêu rõ lý do không chấp nhận). 
- Chuyển Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả. 
* Bước 3: 
Nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (số 304 
đường CMT8, KP3, Phường 2, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh). Công chức bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả: 
- Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp lại Giấy hẹn trả kết quả và lưu trữ toàn bộ vào hồ sơ 
của thủ tục hành chính đã thực hiện. 
- Trả Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân 
(trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền và CMND của người được ủy quyền) và 
yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận theo qui định. 
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. (Sáng từ 
7 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ, trừ ngày nghỉ, lễ theo 
quy định). 
2. Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả của Sở Công Thương. 
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  
a)Thành phần hồ sơ bao gồm: 
 Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Phụ lục 
9 Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2012 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương). 
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày. 
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 
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6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh. 
7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 
thực phẩm. 
8. Phí, lệ phí:  
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: 50.000 đồng/1 lần 
cấp. 
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 
kiện an toàn thực phẩm (theo Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 05 tháng 10 năm 
2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương). 
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  
- Tổ chức, cá nhân có trên 02 lao động trực tiếp tham gia sản xuất; 
- Tổ chức, cá nhân sản xuất có công suất thiết kế:   
+ Rượu: dưới 3.000.000 lít sản phẩm/năm; 
+ Bia: dưới 50.000.000 lít sản phẩm/năm; 
+ Nước giải khát: dưới 20.000.000 lít sản phẩm/năm; 
+ Sữa chế biến: dưới 20.000 lít sản phẩm/năm; 
+ Dầu thực vật: dưới 50.000 tấn sản phẩm/năm; 
+ Bánh kẹo: dưới 20.000 tấn sản phẩm/năm; 
+ Bột và tinh bột: dưới 100.000 tấn sản phẩm/năm. 
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:  
- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ Quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn Thực phẩm; 
- Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Bộ Công Thương 
quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức, cá nhân đủ điều kiện an toàn thực 
phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương; 
- Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài 
Chính ban hành Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất 
lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. 
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Phụ lục 9 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2012  
của Bộ trưởng Bộ Công Thương) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Tây Ninh, ngày........... tháng............ năm ........ 
 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN  
CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM 

 
Kính gửi: Sở Công Thương Tây Ninh 

 
 

Đơn vị chúng tôi (tên tổ chức, cá nhân)........................................................................ 
đề nghị quý cơ quan cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức, cá nhân đủ điều kiện an toàn thực 
phẩm trong sản xuất, kinh doanh (ghi tên sản phẩm), …………………………………… 

………………………………...………………………………………………… 
               …………………...…………………………………..…………………………. 
, cụ thể như sau: 

Giấy chứng nhận cũ đã được cấp số…………………………….... ngày 
cấp……………………………. 

Lý do xin cấp lại Giấy chứng nhận: ……………..…………….......................... 
………………………………...…………………………………..……………. 
………………………………...…………………………………..……………. 
………………………………...…………………………………..……………. 
………………………………...…………………………………..……………. 
Đề nghị Quý cơ quan xem xét chấp thuận. 

  
  
 

 
 
 
 
 

 

 
Nơi nhận: 
-  Như trên; 
-  ..... 
-  Lưu ..... 

CHỦ CƠ SỞ 
(ký tên, đóng dấu) 
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IV. THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN 
THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ KINH DOANH THỰC PHẨM 
1. Trình tự thực hiện: 
* Bước 1:  
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp 
tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (số 304 đường CMT8, 
KP3, Phường 2, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh). 
* Công chức tiếp nhận hồ sơ:  
- Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: Trong trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy 
định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ 
không đầy đủ thành phần theo quy định, yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ. 
Không để tổ chức, cá nhân phải đi lại bổ sung hồ sơ quá hai lần cho một vụ việc. 
Nghiêm cấm cán bộ, công chức tự ý yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung thêm những 
giấy tờ không có trong quy định của pháp luật đối với thủ tục hành chính này. 
- Chuyển hồ sơ sang Phòng Quản lý thương mại.  
* Bước 2: 
Phòng Quản lý thương mại thực hiện các công việc sau: 
- Kiểm tra hồ sơ, vào sổ theo dõi giải quyết, thành lập đoàn thẩm định kiểm tra thực tế 
tại tổ chức, cá nhân và trình Lãnh đạo Sở Công Thương ký Giấy chứng nhận cơ sở đủ 
điều kiện an toàn thực phẩm hoặc văn bản trả lời không chấp nhận (nêu rõ lý do 
không chấp nhận). 
- Chuyển Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả. 
* Bước 3: 
Nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (số 304 
đường CMT8, KP3, Phường 2, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh). Công chức bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả: 
- Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp lại Giấy hẹn trả kết quả và lưu trữ toàn bộ vào hồ sơ 
của thủ tục hành chính đã thực hiện. 
- Trả Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân 
(trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền và CMND của người được ủy quyền) và 
yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận theo qui định. 
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. (Sáng từ 
7 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ, trừ ngày nghỉ, lễ theo 
quy định). 
2. Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả của Sở Công Thương. 
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  
a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Phụ lục 1 
Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương); 
- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận 
đầu tư có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm;  
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- Bản thuyết minh cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ kinh doanh thực phẩm (Phụ 
lục 3 Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2012 
của Bộ trưởng Bộ Công Thương); 
- Bản chính hoặc bản sao chứng thực Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an 
toàn vệ sinh thực phẩm của chủ tổ chức, cá nhân, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh 
hoặc danh sách các cán bộ của tổ chức, cá nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh do cơ 
quan có thẩm quyền được Bộ Công Thương chỉ định cấp theo quy định; 
- Bản chính hoặc bản sao chứng thực Giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ tổ chức, cá 
nhân và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh hoặc danh sách các cán bộ của tổ chức, 
cá nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh do cơ quan y tế cấp quận/huyện trở lên cấp theo 
quy định.     
b) Số lượng hồ sơ: Đóng thành 01 quyển (02 bộ)  
4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày. 
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân. 
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh. 
7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 
thực phẩm. 
8. Phí, lệ phí:  
- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: 50.000 đồng/1 
lần cấp. 
- Phí thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm: 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 
định. 
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: (theo Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 05 tháng 10 
năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) 
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 
- Bản thuyết minh cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ kinh doanh thực phẩm. 
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:  
- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ Quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn Thực phẩm; 
- Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Bộ Công Thương 
quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức, cá nhân đủ điều kiện an toàn thực 
phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương; 
- Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài 
Chính ban hành Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất 
lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. 
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Phụ lục 1 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2012  
của Bộ trưởng Bộ Công Thương) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Tây Ninh, ngày........ tháng....... năm 20..... 

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm 
 

Kính gửi: Sở Công Thương Tây Ninh 
 
Tổ chức, cá nhân: ........................................................................................................... 
Trụ sở tại: ........................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
Điện thoại:....................................Fax: ............................................................................. 
Giấy phép kinh doanh số:.......................................ngày cấp:............................................ 
đơn vị cấp:....................................................................................................................... 
Ngành nghề sản xuất/ kinh doanh (bán buôn hay bán lẻ; tên sản phẩm): .......................... 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
Công suất sản xuất/ phạm vi kinh doanh (01 tỉnh hay 02 tỉnh trở lên): ............................. 
........................................................................................................................................ 
Số lượng công nhân viên:......................... (trực tiếp:...............; gián tiếp:................) 

Nay nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ghi cụ thể 
loại hình chế biến, kinh doanh)........................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 

Chúng tôi cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân…………............ 
 ...............................................................................................................và chịu hoàn toàn 
trách nhiệm về những vi phạm theo quy định của pháp luật. 
 Trân trọng cảm ơn. 
 
Hồ sơ gửi kèm gồm: 
- Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh (xác nhận của tổ chức, cá 
nhân); 
- Bản thuyết minh về tổ chức, cá nhân vật chất; 
- Bản vẽ sơ đồ thiết kế mặt bằng;  
- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ, Xét nghiệm 
phân của chủ tổ chức, cá nhân và người trực tiếp (có xác nhận của 
tổ chức, cá nhân); 
- Bản sao Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về 
VSATTP (có xác nhận của tổ chức, cá nhân).  

CHỦ CƠ SỞ 
(ký tên & ghi rõ họ tên) 
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PHỤ LỤC 3 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2012  

của Bộ trưởng Bộ Công Thương) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
BẢN THUYẾT MINH 

CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ  
KINH DOANH THỰC PHẨM 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 
- Cơ sở:.........................................................................................................................................  

- Đại diện cơ sở:............................................................................................................................  

- Địa chỉ văn phòng:......................................................................................................................  

- Địa chỉ cơ sở kinh doanh: ...........................................................................................................  

- Địa chỉ kho: ................................................................................................................................  

- Điện thoại…………………………………………… Fax ...........................................................  

- Giấy phép kinh doanh số:………………Ngày cấp……………………..Nơi cấp..........................  

- Mặt hàng kinh doanh: .................................................................................................................  

- Phạm vi kinh doanh (01 tỉnh hay 02 tỉnh trở lên):........................................................................  

- Tổng số cán bộ, nhân viên, công nhân.........................................................................................  

- Tổng số cán bộ, công nhân trực tiếp kinh doanh ..........................................................................  

- Tổng số cán bộ, công nhân đã được tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định  

- Tổng số cán bộ, công nhân đã khám sức khỏe định kỳ theo quy định...........................................  

II. THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ 

II.1. Cơ sở vật chất 
- Diện tích mặt bằng kinh doanh; ……..m2, Trong đó diện tích kho hàng: ………..m2; 

- Sơ đồ bố trí mặt bằng kinh doanh (kho sản phẩm; khu trưng bày và bán sản phẩm; khu vực bảo quản sản 
phẩm;…) 

- Nguồn nước phục vụ kinh doanh đạt TCCL: ..............................................................................  

- Nguồn điện cung cấp: ................................................................................................................  

- Hệ thống vệ sinh và vệ sinh cá nhân (Khu vực rửa tay; phòng thay đồ, vệ sinh cá nhân,…):........  

- Hệ thống thu gom rác thải và xử lý môi trường: .........................................................................  

- Hệ thống phòng cháy, chữa cháy: ...............................................................................................  

II.2. Trang, thiết bị, dụng cụ kinh doanh 

 

Thực trạng hoạt động 
của trang, thiết bị 

TT Tên trang, thiết bị Số 
lượng 

Xuất 
xứ 

Tốt Trung 
bình 

kém 

Ghi chú 

I Trang, thiết bị, dụng cụ kinh doanh hiện có 

1 Trang thiết bị, dụng cụ bảo       
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quản sản phẩm 

2 Trang thiết bị, dụng cụ trưng 
bày sản phẩm 

      

3 Trang thiết bị, dụng cụ vận 
chuyển sản phẩm 

      

4 Dụng cụ rửa và sát trùng tay       

5 Thiết bị vệ sinh cơ sở, dụng 
cụ (nếu sử dụng) 

      

6 Trang bị bảo hộ (nếu sử dụng)       

7 Dụng cụ, phương tiện phòng 
chống côn trùng, động vật gây 
hại 

      

8 Dụng cụ, thiết bị giám sát       

II Trang, thiết bị dự kiến bổ sung 

1        

2        

3        

4        

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 
Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của cơ sở đã đáp ứng yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm 

để kinh doanh thực phẩm theo quy định chưa? 

Trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định, Cơ sở cam kết sẽ bổ sung 
và hoàn thiện những trang thiết bị (đã nêu tại mục II của Bảng kê trên). 

Cam kết của cơ sở: 
1. Cam đoan các thông tin nêu trong bản thuyết minh là đúng sự thật và chịu trách nhiệm hoàn toàn về 

những thông tin đã đăng ký. 

2. Cam kết: Chấp hành nghiêm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định./. 

 

 ………., ngày …. tháng ….. năm 20…. 
CHỦ CƠ SỞ 

(Ký tên, đóng dấu) 
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V. THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN 
TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ KINH DOANH THỰC PHẨM 
(TRƯỜNG HỢP GIẤY CHỨNG NHẬN HẾT HẠN) 
1. Trình tự thực hiện: 
* Bước 1:  
Trước 06 tháng (tính đến ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm hết 
hạn), trong trường hợp tiếp tục sản xuất, kinh doanh, tổ chức, cá nhân phải nộp hồ sơ 
xin cấp lại. Hồ sơ nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (số 
304 đường CMT8, KP3, Phường 2, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh). 
* Công chức tiếp nhận hồ sơ:  
- Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: Trong trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy 
định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ 
không đầy đủ thành phần theo quy định, yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ. 
Không để tổ chức, cá nhân phải đi lại bổ sung hồ sơ quá hai lần cho một vụ việc. 
Nghiêm cấm cán bộ, công chức tự ý yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung thêm những 
giấy tờ không có trong quy định của pháp luật đối với thủ tục hành chính này. 
- Chuyển hồ sơ sang Phòng Quản lý thương mại.  
* Bước 2: 
Phòng Quản lý thương mại thực hiện các công việc sau: 
- Kiểm tra hồ sơ, vào sổ theo dõi giải quyết, thành lập đoàn thẩm định kiểm tra thực tế 
tại tổ chức, cá nhân và trình Lãnh đạo Sở Công Thương ký Giấy chứng nhận cơ sở đủ 
điều kiện an toàn thực phẩm hoặc văn bản trả lời không chấp nhận (nêu rõ lý do 
không chấp nhận). 
- Chuyển Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả. 
* Bước 3: 
Nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (số 304 
đường CMT8, KP3, Phường 2, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh). Công chức bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả: 
- Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp lại Giấy hẹn trả kết quả và lưu trữ toàn bộ vào hồ sơ 
của thủ tục hành chính đã thực hiện. 
- Trả Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân 
(trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền và CMND của người được ủy quyền) và 
yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận theo qui định. 
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. (Sáng từ 
7 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ, trừ ngày nghỉ, lễ theo 
quy định). 
2. Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả của Sở Công Thương. 
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  
a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 
- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Phụ lục 
9 Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2012 của 
Bộ trưởng Bộ Công Thương); 
- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận 
đầu tư có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm;  
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- Bản thuyết minh cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ kinh doanh thực phẩm (Phụ 
lục 3 Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2012 
của Bộ trưởng Bộ Công Thương); 
- Bản chính hoặc bản sao chứng thực Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an 
toàn vệ sinh thực phẩm của chủ tổ chức, cá nhân, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh 
hoặc danh sách các cán bộ của tổ chức, cá nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh do cơ 
quan có thẩm quyền được Bộ Công Thương chỉ định cấp theo quy định; 
- Bản chính hoặc bản sao chứng thực Giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ tổ chức, cá 
nhân và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh hoặc danh sách các cán bộ của tổ chức, 
cá nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh do cơ quan y tế cấp quận/huyện trở lên cấp theo 
quy định.     
b) Số lượng hồ sơ: Đóng thành 01 quyển (02 bộ)  
4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày. 
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh. 
7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 
thực phẩm. 
8. Phí, lệ phí:  
- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: 50.000 đồng/1 
lần cấp. 
- Phí thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm: 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm 
định. 
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 
- Bản thuyết minh cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ kinh doanh thực phẩm. 
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:  
- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ Quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn Thực phẩm; 
- Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Bộ Công Thương 
quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức, cá nhân đủ điều kiện an toàn thực 
phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương; 
- Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài 
Chính ban hành Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất 
lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. 
 



 23 

Phụ lục 9 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2012  
của Bộ trưởng Bộ Công Thương) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Tây Ninh, ngày........... tháng............ năm ........ 
 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN  
CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM 

 
Kính gửi: Sở Công Thương Tây Ninh 

 
 

Đơn vị chúng tôi (tên tổ chức, cá nhân)........................................................................ 
đề nghị quý cơ quan cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức, cá nhân đủ điều kiện an toàn thực 
phẩm trong sản xuất, kinh doanh (ghi tên sản phẩm),  
              ………………………………...…………………………………..…………… 

………………………………...…………………………………..……………. 
, cụ thể như sau: 

Giấy chứng nhận cũ đã được cấp số…………………………….... ngày 
cấp……………………………. 

Lý do xin cấp lại Giấy chứng nhận: ……………..…………….......................... 
………………………………...…………………………………..……………. 
………………………………...…………………………………..……………. 
………………………………...…………………………………..……………. 
………………………………...…………………………………..……………. 
Đề nghị Quý cơ quan xem xét chấp thuận. 

  
  
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Nơi nhận: 
-  Như trên; 
-  ..... 
-  Lưu ..... 

CHỦ CƠ SỞ 
(ký tên, đóng dấu) 
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PHỤ LỤC 3 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2012  

của Bộ trưởng Bộ Công Thương) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
BẢN THUYẾT MINH 

CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ  
KINH DOANH THỰC PHẨM 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 
- Cơ sở:.........................................................................................................................................  

- Đại diện cơ sở:............................................................................................................................  

- Địa chỉ văn phòng:......................................................................................................................  

- Địa chỉ cơ sở kinh doanh: ...........................................................................................................  

- Địa chỉ kho: ................................................................................................................................  

- Điện thoại…………………………………………… Fax ...........................................................  

- Giấy phép kinh doanh số:………………Ngày cấp……………………..Nơi cấp..........................  

- Mặt hàng kinh doanh: .................................................................................................................  

- Phạm vi kinh doanh (01 tỉnh hay 02 tỉnh trở lên):........................................................................  

- Tổng số cán bộ, nhân viên, công nhân.........................................................................................  

- Tổng số cán bộ, công nhân trực tiếp kinh doanh ..........................................................................  

- Tổng số cán bộ, công nhân đã được tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định  

- Tổng số cán bộ, công nhân đã khám sức khỏe định kỳ theo quy định...........................................  

II. THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ 

II.1. Cơ sở vật chất 
- Diện tích mặt bằng kinh doanh; ……..m2, Trong đó diện tích kho hàng: ………..m2; 

- Sơ đồ bố trí mặt bằng kinh doanh (kho sản phẩm; khu trưng bày và bán sản phẩm; khu vực bảo quản sản 
phẩm;…) 

- Nguồn nước phục vụ kinh doanh đạt TCCL: ..............................................................................  

- Nguồn điện cung cấp: ................................................................................................................  

- Hệ thống vệ sinh và vệ sinh cá nhân (Khu vực rửa tay; phòng thay đồ, vệ sinh cá nhân,…):........  

- Hệ thống thu gom rác thải và xử lý môi trường: .........................................................................  

- Hệ thống phòng cháy, chữa cháy: ...............................................................................................  

II.2. Trang, thiết bị, dụng cụ kinh doanh 

 

Thực trạng hoạt động 
của trang, thiết bị 

TT Tên trang, thiết bị Số 
lượng 

Xuất 
xứ 

Tốt Trung 
bình 

kém 

Ghi chú 

I Trang, thiết bị, dụng cụ kinh doanh hiện có 

1 Trang thiết bị, dụng cụ bảo       
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quản sản phẩm 

2 Trang thiết bị, dụng cụ trưng 
bày sản phẩm 

      

3 Trang thiết bị, dụng cụ vận 
chuyển sản phẩm 

      

4 Dụng cụ rửa và sát trùng tay       

5 Thiết bị vệ sinh cơ sở, dụng 
cụ (nếu sử dụng) 

      

6 Trang bị bảo hộ (nếu sử dụng)       

7 Dụng cụ, phương tiện phòng 
chống côn trùng, động vật gây 
hại 

      

8 Dụng cụ, thiết bị giám sát       

II Trang, thiết bị dự kiến bổ sung 

1        

2        

3        

4        

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 
Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của cơ sở đã đáp ứng yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm 

để kinh doanh thực phẩm theo quy định chưa? 

Trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định, Cơ sở cam kết sẽ bổ sung 
và hoàn thiện những trang thiết bị (đã nêu tại mục II của Bảng kê trên). 

Cam kết của cơ sở: 
1. Cam đoan các thông tin nêu trong bản thuyết minh là đúng sự thật và chịu trách nhiệm hoàn toàn về 

những thông tin đã đăng ký. 

2. Cam kết: Chấp hành nghiêm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định./. 

 

 ………., ngày …. tháng ….. năm 20…. 
CHỦ CƠ SỞ 

(Ký tên, đóng dấu) 
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VI. THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN 
TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ KINH DOANH THỰC PHẨM 
(TRƯỜNG HỢP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÃ ĐƯỢC CẤP NHƯNG BỊ MẤT, 
THẤT LẠC HOẶC BỊ HỎNG) 
1. Trình tự thực hiện: 
* Bước 1:  
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp 
tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (số 304 đường CMT8, 
KP3, Phường 2, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh). 
* Công chức tiếp nhận hồ sơ:  
- Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: Trong trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy 
định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ 
không đầy đủ thành phần theo quy định, yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ. 
Không để tổ chức, cá nhân phải đi lại bổ sung hồ sơ quá hai lần cho một vụ việc. 
Nghiêm cấm cán bộ, công chức tự ý yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung thêm những 
giấy tờ không có trong quy định của pháp luật đối với thủ tục hành chính này. 
- Chuyển hồ sơ sang Phòng Quản lý thương mại.  
* Bước 2: 
Phòng Quản lý thương mại thực hiện các công việc sau: 
- Kiểm tra hồ sơ, vào sổ theo dõi giải quyết và trình Lãnh đạo Sở Công Thương ký 
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc văn bản trả lời không 
chấp nhận (nêu rõ lý do không chấp nhận). 
- Chuyển Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả. 
* Bước 3: 
Nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương (số 304 
đường CMT8, KP3, Phường 2, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh). Công chức bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả: 
- Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp lại Giấy hẹn trả kết quả và lưu trữ toàn bộ vào hồ sơ 
của thủ tục hành chính đã thực hiện. 
- Trả Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân 
(trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền và CMND của người được ủy quyền) và 
yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận theo qui định. 
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. (Sáng từ 
7 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ, trừ ngày nghỉ, lễ theo 
quy định). 
2. Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả của Sở Công Thương. 
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  
a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 
Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Phụ lục 9 
Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương). 
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày. 
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 
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6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh. 
7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 
thực phẩm. 
8. Phí, lệ phí:  
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: 50.000 đồng/1 lần 
cấp. 
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 
kiện an toàn thực phẩm. 
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:  
- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ Quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn Thực phẩm; 
- Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Bộ Công Thương 
quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức, cá nhân đủ điều kiện an toàn thực 
phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương; 
- Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài 
Chính ban hành Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất 
lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. 
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Phụ lục 9 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2012  
của Bộ trưởng Bộ Công Thương) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Tây Ninh, ngày........... tháng............ năm ........ 
 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ  
ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM 

 
Kính gửi: Sở Công Thương Tây Ninh 

 
 

Đơn vị chúng tôi (tên tổ chức, cá nhân)........................................................................ 
đề nghị quý cơ quan cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức, cá nhân đủ điều kiện an toàn thực 
phẩm trong sản xuất, kinh doanh (ghi tên sản phẩm),…………………………………….. 

 ………………………………...……………………………………………… 
………………………………...…………………………………..…………… 

, cụ thể như sau: 
Giấy chứng nhận cũ đã được cấp số…………………………….... ngày 

cấp……………………………. 
Lý do xin cấp lại Giấy chứng nhận: ……………..…………….......................... 
………………………………...…………………………………..……………. 
………………………………...…………………………………..……………. 
………………………………...…………………………………..……………. 
………………………………...…………………………………..……………. 
Đề nghị Quý cơ quan xem xét chấp thuận. 

 
 

 
Nơi nhận: 
-  Như trên; 
-  ..... 
-  Lưu ..... 

CHỦ CƠ SỞ 
(ký tên, đóng dấu) 


