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1. MỤC ĐÍCH 

Quy định trình tự, nội dung, trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân 

liên quan trong việc xét, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn quận Hồng Bàng. 
 

2. PHẠM VI 

Quy trình áp dụng trong thực hiện thủ tục xét, cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn 

uống (gọi tắt là cơ sở) trên địa bàn quận. 

Phòng Y tế là cơ quan đầu mối thực hiện quy trình này. 

 
3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; 

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010; 

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật an toàn thực phẩm; 

- 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; 

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT của Bộ Y tế, 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương Hướng dẫn việc phân 

công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; 

- Thông tư 67/2021/TT-BTC ngày 05/8/2021 của 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; 

- Quyết định số 1138/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của UBND thành phố về 

việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế trên địa bàn thành phố 

Hải Phòng; 

- Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 của UBND thành phố 

ban hành Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa 

bàn thành phố Hải Phòng. 

- Quyết định số 1661/QĐ-TTg ngày 04/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

Phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hoá quy định liên quan đến hoạt động 

kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế. 

- Công văn số 7644/UBND-VX ngày 12/10/2021 của UBND thành phố Hải 

Phòng về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1661/QĐ-TTg ngày 04/10/2021 

của Thủ tướng Chính phủ. 
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4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT  

- UBND: Ủy ban nhân dân 

- YT: Y tế 

- TTHC: Thủ tục hành chính 

- GCN: Giấy chứng nhận 

- ĐKKD: Đăng ký kinh doanh 

- Khách hàng: Tổ chức/cá nhân 

- ATTP: An toàn thực phẩm 

 
5. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

5.1 Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính  

 - Thẩm quyền của UBND cấp quận: cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do Ủy 

ban nhân dân (hoặc cơ quan có thẩm quyền) quận, huyện, thị xã, và 

thành phố thuộc tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có quy 

mô dưới 200 suất ăn/lần phục vụ. 

- Khi có bất cứ thay đổi nào ảnh hưởng đến điều kiện sản xuất kinh 

doanh hoặc giấy chứng nhận hết hiệu lực theo quy định chủ cơ sở phải 

xin cấp mới theo thủ tục này. 

5.2 Thành phần hồ sơ  Bản 

chính 

Bản sao 

 - Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm (theo mẫu) 

 

x 

 

 - Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, 

dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực 

phẩm, bao gồm:  

+  Bản vẽ sơ đồ mặt bằng của cơ sở; 

+  Sơ đồ quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển, 

bày bán thức ăn, đồ uống; 

+ Bản kê về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ 

của cơ sở.  

 

x 
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Ghi chú: Khi nộp hồ sơ xin cấp giấy đủ điều kiện an toàn thực phẩm, cơ sở gửi 

kèm hình ảnh hoặc bản phô tô giấy phép đăng ký kinh doanh. 

5.3 Số lƣợng hồ sơ 

  01 bộ  

5.4 Thời gian xử lý 

 - 17 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và kết quả thẩm định 

đạt yêu cầu. 

- Không quá 55 ngày nếu kết quả thẩm định tại cơ sở chưa đạt yêu cầu 

và có thể khắc phục. 

5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả 

 Bộ phận  Một cửa liên thông hiện đại  (trong giờ hành chính) của 

UBND quận Hồng Bàng 

5.6 Phí, Lệ phí 

 Phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ dưới 200 suất 

ăn: 700.000 đồng/lần/cơ sở 

5.7 Quy trình xử lý công việc 

TT Trình tự Trách 

nhiệm 

Thời 

gian 

Biểu mẫu/ 

Kết quả 

B1 Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo 

quy định tại mục 5.2 quy 

trình, nộp hồ sơ  

Khách hàng Giờ hành 

chính 

Theo mục 5.2 

B2 Tiếp nhận, kiểm tra tính 

hợp lệ của hồ sơ: 

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ 

thì ghi giấy biên nhận hẹn 

ngày trả theo quy định tại 

mục 5.4; 

 

- Trường hợp hồ sơ không 

hợp lệ thì hướng dẫn cho 

Bộ phận 

 một cửa  

01 ngày  

 

Mẫu số 03 -

Giấy biên nhận 

hồ sơ và hẹn trả 

kết quả  

 

- Mẫu số 01 – 

Phiếu hướng 
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khách hàng bổ sung đầy đủ 

thành phần hồ sơ và chuẩn 

bị lại hồ sơ theo B1. 

 

- Trường hợp không đ ng 

thẩm quyền thì cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ phải hướng dẫn 

khách hàng liên hệ với cơ 

quan có thẩm quyền giải 

quyết. 

 

- Lập phiếu theo dõi quá 

trình xử lý công việc đính 

kèm hồ sơ chuyển Phòng Y 

tế để thẩm định. 

dẫn hoàn thiện 

hồ sơ 

 

 

- Mẫu số 08 – 

Xin lỗi do sơ 

xuất trong quá 

trình tiếp nhận 

hồ sơ 

 

 

- Mẫu số 04 - 

Phiếu kiểm soát 

quá trình giải 

quyết hồ sơ  

B3 Thẩm định hồ sơ: 

- Thẩm định chuyên môn 

- Thẩm định về pháp lý 

+ Trường hợp hồ sơ đạt yêu 

cầu thì chuyển theo các 

bước tiếp theo; 

 

 

+ Trường hợp hồ sơ không 

đạt yêu cầu thì chuyển lại 

cán bộ tiếp nhận hồ sơ để 

trả lại cho khách hàng (phải 

thông báo bằng văn bản nêu 

rõ lý do không đạt); 

+ Trường hợp hồ sơ cần 

giải trình và bổ sung thêm, 

thông báo cho khách hàng 

đến để giải trình, bổ sung 

(chỉ thông báo giải trình, bổ 

sung không quá 01 lần). 

Cán bộ 

phòng Y tế 

03 ngày  

 

 

 

 

 

 

 

- Mẫu số 06 – 

Thông báo về 

việc hồ sơ 

không đủ điều 

kiện 

 

- Mẫu số 01 – 

Phiếu hướng 

dẫn hoàn thiện 

hồ sơ 

 

B4 Báo cáo phụ trách đơn vị 

phê duyệt 

Cán bộ 

phòng Y tế 

01 ngày  
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B5 Gửi công văn xin ý kiến 

thẩm tra của đơn vị liên 

quan và thẩm tra thực tế tại 

cơ sở  

Cán bộ 

phòng Y tế 

03 ngày Công văn gửi 

các đơn vị liên 

quan  

B6 Tổng hợp ý kiến thẩm tra: 

- Nếu đạt yêu cầu, thực hiện 

tiếp bước tiếp theo. 

- Nếu không đạt yêu cầu, 

báo cáo phụ trách đơn vị 

xin ý kiến xử lý. 

Cán bộ 

phòng Y tế 

01 ngày  

B7 Lập GCN đủ điều kiện 

ATTP, trình phụ trách đơn 

vị 

Cán bộ 

phòng Y tế 

01 ngày BM.YT.01.01 -

Theo Nghị định 

155/2018/NĐ-

CP ngày 

12/11/2018 của 

Chính phủ.  

B8 Kiểm tra hồ sơ, nội dung 

GCN: 

- Nếu đồng ý: Ký nháy 

văn bản, trình Chủ 

tịch/Phó Chủ tịch UBND 

quận  xem xét. 

- Nếu không đồng ý: 

Chuyển lại bước 7. 

Lãnh đạo 

phòng Y tế 

02 ngày Kiểm tra hồ sơ 

thẩm định 

B9 Kiểm tra hồ sơ, xem xét nội 

dung GCN: 

- Nếu đồng ý: Ký duyệt 

GCN.  

- Nếu không đồng ý: 

Chuyển lại phụ trách đơn vị 

xử lý. 

Phó Chủ tịch 

UBND quận 

03 ngày Kèm theo hồ sơ 

thẩm định 

B10  Nhận hồ sơ, GCN, vào sổ, 

thống kê và theo dõi  

Cán bộ 

phòng Y tế 

01 ngày Mẫu số 09 –  

Sổ thống kê kết 

quả thực hiện 

TTHC 
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B11 Trả kết quả cho khách hàng Bộ phận 

 một cửa  

01 ngày Mẫu số 02 – 

Sổ theo dõi tiếp 

nhận hồ sơ, trả 

kết quả 

 

6. BIỂU MẪU  

TT Mã hiệu Tên biểu mẫu 

1.  BM.YT.01.01 Mẫu Đơn, Biên bản thẩm định, Mẫu GCN (ban hành kèm 

theo Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018) 

2.  Mẫu số 01 Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (nếu có) 

3.  Mẫu số 02 Sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả  

4.  Mẫu số 03 Giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 

5.  Mẫu số 04 Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ 

6.  Mẫu số 05 Thông báo về việc bổ sung hồ sơ (nếu có) 

7.  Mẫu số 06 Thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết (nếu có) 

8.  Mẫu số 07 Văn bản về việc xin lỗi đối với hồ sơ quá hạn và hẹn lại 

thời gian trả kết quả (nếu có) 

9.  Mẫu số 08 Xin lỗi do sơ xuất trong quá trình tiếp nhận hồ sơ (nếu có) 

10.  Mẫu số 09 Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC 

Các biểu mẫu được ban hành tại Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 

23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số quy định của 

Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

 

7. HỒ SƠ  LƢU  

TT 

 

Hồ sơ lƣu 

 

 

Nơi lƣu 

1.  Bộ hồ sơ tổ chức/cá nhân nộp theo mục 5.2 Phòng Y tế 

2.  Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả Phòng Y tế 

3.  Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ Phòng Y tế 

4.  Sổ theo dõi hồ sơ Bộ phận  một cửa  

5.  Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC Phòng Y tế 

Thời gian lưu: 03 năm 

Sau khi hết thời hạn trên, chuyển hồ sơ xuống kho lưu tr  của cơ quan lưu tr  

theo quy định. 

 


