
   

   UBND TỈNH QUẢNG TRỊ   

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT       

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Số:  1828/SNN-QLCL                            Quảng Trị, ngày 04  tháng 11  năm 2019 

       V/v triển khai thực hiện  

Quyết định 32/2019/QĐ-UBND  
 

                     Kính gửi:  

                                    - Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện,  

                                    - Phòng  Kinh tế thị xã Quảng Trị, thành phố Đông Hà. 

 

Ngày 29 tháng 7 năm 2019,  UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết 

định số 32/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp trách 

nhiệm quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh 

doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (sau đây gọi tắt là Quyết định 32); Theo 

đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao nhiệm vụ chỉ đạo, hướng 

dẫn và báo cáo thực hiện Quyết định 32.  

Để các đơn vị cấp huyện triển khai Quyết định 32 được thuận lợi, đạt hiệu 

quả cao, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các Phòng Nông nghiệp và PTNT 

huyện, Phòng Kinh tế thị xã, thành phố  lưu ý khi triển khai Quyết định 32 như 

sau: 

1. Về đối tượng phải thực hiện ký cam kết theo quy định tại Quyết định 32: 

a) Cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ:  

Theo Khái niệm được nêu tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 

thì Cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ là cơ sở trồng trọt, chăn nuôi, thu hái, đánh 

bắt, khai thác các nguyên liệu thực phẩm ở quy mô hộ gia đình, hộ cá thể có 

hoặc không có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

Như vậy những cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ ở quy mô hộ gia đình, hộ cá 

thể cho dù có giấy đăng ký hộ kinh doanh hay giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp đều phải thực hiện ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn. 

b) Cơ sở sản xuất, kinh doanh không có địa điểm cố định, trừ tàu cá có chiều 

dài lớn nhất từ 15 mét trở lên  

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thường xuyên thay đổi địa điểm như tàu 

cá có chiều dài lớn nhất nhỏ hơn 15 mét, những người bán hàng rong… phải 

thực hiện ký cam kết theo quy định.  

c) Cơ sở sơ chế nhỏ lẻ: 

Theo khái niệm được  nêu tại Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 

thì sơ chế thực phẩm  là việc xử lý sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thu hái, đánh 

bắt, khai thác nhằm tạo ra thực phẩm tươi sống có thể ăn ngay hoặc tạo ra 

nguyên liệu thực phẩm hoặc bán thành phẩm cho khâu chế biến thực phẩm. 



Theo Khái niệm được nêu tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 

thì cơ sở sơ chế nhỏ lẻ là cơ sở sơ chế thực phẩm ở quy mô hộ gia đình, hộ cá 

thể có hoặc không có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

Như vậy những cơ sở sơ chế nhỏ lẻ ở quy mô hộ gia đình, hộ cá thể cho 

dù có giấy đăng ký hộ kinh doanh hay giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

đều phải thực hiện ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn.  

d) Cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ:  

Theo Khái niệm được nêu tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 

Cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ là cơ sở do cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia 

đình thực hiện đăng ký hộ kinh doanh và cơ sở không được cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 

Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật. Những cơ sở này thực hiện 

ký cam kết kinh doanh thực phẩm đảm bảo an toàn theo quy định. 

đ) Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn:  

Theo khái niệm được nêu tại Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 

thì Thực phẩm bao gói sẵn là thực phẩm được bao gói và ghi nhãn hoàn chỉnh, 

sẵn sàng để bán trực tiếp cho mục đích chế biến tiếp hoặc sử dụng để ăn ngay.  

2. Hiện nay hầu hết các xã, phường, thị trấn chưa nhận được Quyết định 32, đề 

nghị các đơn vị tham mưu cho UBND cấp huyện văn bản chỉ đạo để các đơn vị 

cấp xã được biết và thực hiện (đặc biệt lưu ý thông tin về đối tượng ký cam kết 

đã nêu ở trên). 

3. Đề nghị các đơn vị có báo cáo kết quả triển khai việc ký cam kết và kiểm tra ký cam 

kết sản xuât thực phẩm nông lâm thuỷ sản an toàn về Sở Nông nghiệp và PTNT (Qua 

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản tại 270 Hùng Vương - Thành 

phố Đông Hà) trước 30 tháng 11 để Sở Nông nghiệp tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và 

Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị có thể liên hệ 

phòng Quản lý chất lượng - Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ 

sản, gặp Chị Dương : ĐTCĐ: 0533526468 hoặc ĐTDĐ: 0906 556 074. 

 Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 

      

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở ( Để b/c); 

- PGĐ Trần Thanh Hiền; 

- Lưu: VT, QLCL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Huân 
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