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QUY TRÌNH 

CẤP GIẤY CHỨNG NHÂṆ CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIÊṆ AN TOÀN THƯC̣ PHẨM ĐỐI 

VỚI CƠ SỞ KINH DOANH DIC̣H VU ̣ĂN UỐNG  

1. MỤC ĐÍCH 

Quy định trình tự, cách thức tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhâṇ 

cơ sở đủ điều kiêṇ an toàn thưc̣ phẩm đối với cơ sở kinh doanh dic̣h vu ̣ăn uống đảm bảo đáp 

ứng theo yêu cầu quy định. 

2. PHẠM VI 

- Áp dụng đối với các tổ chức/cá nhân có nhu cầu cấp giấy chứng nhâṇ cơ sở đủ điều 

kiêṇ an toàn thưc̣ phẩm đối với cơ sở kinh doanh dic̣h vu ̣ ăn uống thuôc̣ thẩm quyền của 

UBND huyện. 

- Cán bô,̣ công chức thuôc̣ phòng Y tế, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chịu trách 

nhiệm thực hiện quy trình này. 

3. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

3.1 Cơ sở pháp lý 

 

- Luật an toàn thực phẩm năm 2010; 

- Nghị định 15/2018/NĐ-CP, ngày 2/2/2018 của Thủ tướng chính phủ Quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; 

- Nghị định 155/2018/NĐ-CP, ngày 12/11/2018 của Chính phủ Nghị định 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 số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 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. 

- 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 279/2016/TT-BTC. 

3.2 Thành phần, số lượng hồ sơ: 

 

1) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 01 Phụ lục I kèm theo Nghị định 

155/2018/NĐ-CP; 

2) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp có ngành nghề phù hợp với loại thực phẩm của cơ sở sản xuất (có xác nhận của cơ 

sở); 

3) Bản mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện ATTP  

4) Danh sách người sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống đã được tập huấn 

kiến thức an toàn thực phẩm có xác nhận của chủ cơ sở. 

5) Giấy xác nhận đủ khám sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp 

3.3 Số lươṇg: 02 bô ̣
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3.4 Thời gian xử lý 

 20 - 85 ngày làm viêc̣, kể từ khi nhâṇ đủ hồ sơ hơp̣ lê ̣ 

3.5 Nơi tiếp nhâṇ và kết quả 

 Bô ̣phâṇ tiếp nhâṇ và trả kết quả của UBND huyện 

3.6 Trình tự thực hiện 

TT Nội dung công viêc̣ 
Trách 

nhiệm xử lý 
Thời gian 

Biểu mẫu 

kết quả 

Bước 

1 

Chuẩn bi ̣ hồ sơ: 

- Trường hợp Nộp hồ sơ trực tiếp tại 

BPTN&TKQ: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ 

theo mục 3.2 và nộp hồ sơ tại BPTN&TKQ. 

- Trường hợp Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính 

công ích: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo 

mục 3.2 và gửi hồ sơ về BPTN&TKQ. 

- Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực 

tuyến: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị và nộp hồ sơ tại 

địa chỉ https://dichvucong.ninhbinh.gov.vn 

Tổ chức/cá 

nhân 

Giờ hành 

chính 

Hồ sơ theo 

mục 3.2; 

Bước 

2 

Tiếp nhận hồ sơ:  

- Trường hợp Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại BP 

TN&TKQ: Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, cập 

nhật thông tin vào phần mềm một cửa, in và trao 

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả 

theo Mẫu số 01 cho Tổ chức/cá nhân. Đồng thời 

viết phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ 

theo Mẫu số 05. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì 

hướng dẫn trực tiếp/hoặc lập văn bản theo Mẫu 

số 02 cụ thể 01 lần. 

- Trường hợp Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu 

chính công ích: BP TN&TKQ kiểm tra tính hợp 

lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, cập 

nhật thông tin vào phần mềm một cửa, in và gửi 

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả 

theo Mẫu số 01 cho Tổ chức/cá nhân thông qua 

dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời viết 

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ theo 

Mẫu số 05. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì thông báo 

bằng điện thoại hoặc bằng văn bản theo Biểu 

mẫu 02 cụ thể 01 lần. 

- Trường hợp Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công 

trực tuyến: BP TN&TKQ kiểm tra tính hợp lệ 

của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận và 

Bộ phận 

Tiếp nhận 

và Trả kết 

quả 

01 ngày  

Mẫu số 01; 

Mẫu số 02; 

Mẫu số 03; 

Mẫu số 05; 

Mẫu số 06; 

Hồ sơ theo 

mục 3.2; 

https://dichvucong.ninhbinh.gov.vn/
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chuyển hồ sơ bản mềm đến Phòng Y tế xử lý. 

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì thông báo bằng Email 

theo Biểu mẫu 02 cụ thể 01 lần. 

- Công chức tiếp nhận hồ sơ cập nhật đầy đủ 

thông tin tiếp nhận của hồ sơ vào phần mềm một 

cửa. 

Chuyển hồ sơ đến phòng Y tế: 

Công chức tiếp nhận chuyển hồ sơ đến phòng Y 

tế có thẩm quyền xử lý. 

Bước 

3 

Phân công xử lý hồ sơ: 

Lãnh đạo phòng Y tế phân công công chức thẩm 

định/giải quyết hồ sơ. 

Lãnh đạo 

phòng Y tế 
01 ngày 

Mẫu số 05; 

Hồ sơ theo 

mục 3.2; 

Bước 

4 

 

Thẩm xét hồ sơ: 

1.Nếu hồ sơ đạt yêu cầu cán bộ phụ trách ATTP 

(phòng Y tế) thành phố ghi, ký giấy thẩm xét hồ 

sơ; thông báo các thành viên Đoàn thẩm định tổ 

chức thẩm định tại cơ sở  theo Quyết định của 

UBND huyện. 

Công chức 

được giao 

xử lý hồ sơ 

04 ngày 

-Giấy thẩm 

xét 

-Thông báo, 

tổ chức thẩm 

định 

- Mẫu số 05; 

2. Nếu hồ sơ có  yêu cầu 

sửa đổi, bổ sung hồ sơ 

trong thời gian 05 ngày 

làm việc kể từ khi nhận hồ 

sơ phòng Y tế có trách 

nhiệm thông báo bằng văn 

bản cho tổ chức, cá nhân 

hoàn thiện, bổ sung đầy đủ 

thủ tục đúng thời gian theo 

quy định. 

Nếu cơ sở hoàn thiện 

bổ sung hồ sơ đầy đủ 

theo quy định trong 

vòng 30 ngày, nhận hồ 

sơ và thông báo thẩm 

định. 

Công chức 

được giao 

xử lý hồ sơ 
30 ngày 

-Thông báo 

bằng văn 

bản 

- Mẫu số 05; 

 

Nếu quá 30 ngày kể từ 

khi nhận được thông 

báo,cơ sở không bổ 

sung hoàn chỉnh hồ sơ 

theo yêu cầu thì hồ sơ 

của cơ sở không còn 

giá trị. Tổ chức, cá 

nhân phải nộp hồ sơ 

mới để được cấp Giấy 

chứng nhận nếu có nhu 

cầu. Phòng Y tế tiến 

hành hủy hồ sơ. 

Công chức 

được giao 

xử lý hồ sơ 

≥ 30 ngày 

-Hủy hồ sơ 

- Mẫu số 05; 

 

Bước 

5 

 

Thẩm định tại cơ sở: 

Đối chiếu thông tin và 

thẩm định tính pháp lý 

của hồ sơ xin cấp Giấy 

chứng nhận với hồ sơ 

gốc lưu tại cơ sở theo 

quy định; thẩm định 

1. Trường hợp kết quả 

thẩm định đạt yêu cầu, 

trong thời hạn 5 ngày 

làm việc kể từ ngày có 

kết quả thẩm định, 

UBND huyện cấp Giấy 

chứng nhận cơ sở đủ 

Trưởng 

đoàn thẩm 

định 

10 ngày 

- Biên bản 

thẩm định, 

kết quả 

đánh giá  

đạt.(theo 

Mấu số 02 

Phụ lục I 
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điều kiện ATTP tại cơ 

sở theo quy định và 

ghi vào Biên bản thẩm 

định 

 

điêì kiện ATTP. ban hành 

kèm theo  

Nghị định 

155/2018/

NĐ-CP) 

- Mẫu số 05; 

2. Trường hợp kết quả 

thẩm định tại cơ sở 

chưa đạt yêu cầu và có 

thể khắc phục, yêu cầu 

cơ sở khác phục và có 

báo cáo kết quả khắc 

phục của cơ sở (bằng 

văn bản) gửi về phòng 

Y tế thành phố, đoàn 

thẩm định đánh giá kết 

quả khắc phục và ghi 

kết luận vào biên bản. 

Nếu kết quả khắc phục 

đạt yêu cầu, UBND 

huyện cấp Giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện 

theo quy định. 

Trưởng 

đoàn thẩm 

định 

< 30ngày 

-Biên bản 

thẩm định, 

ghi rõ nội 

dung, yêu 

cầu và thời 

gian khắc 

phục (theo 

Mấu số 02 

Phụ lục I 

ban hành 

kèm theo  

Nghị định 

155/2018/

NĐ-CP) 

-Báo cáo 

khắc phục 

của cơ sở 

- Mẫu số 05; 

3. Trường hợp kết quả 

thẩm định không đạt 

yêu cầu, phòng Y tế 

thành phố thông báo 

bằng văn bản cho cơ 

quan quản lý địa 

phương để giám sát và 

yêu cầu cơ sở không 

được hoạt động cho 

đến khi được cấp Giấy 

chứng nhận. Cơ sở 

phải nộp lại hồ sơ để 

được xem xét cấp Giấy 

chứng nhận theo quy 

định 

Lãnh đạo 

phòng Y tế 

 

<30 ngày 

 

 

 

 

-Thông báo 

bằng văn 

bản. 

- Mẫu số 05; 

Bước 

6 

Xem xét dự thảo kết quả TTHC: 

Lãnh đạo phòng Y tế xem xét dự thảo kết quả 

thẩm định/giải quyết hồ sơ.  

- Nếu đủ điều kiện thì Cập nhật vào Phiếu kiểm 

soát quá trình giải quyết hồ sơ, soạn thảo Giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện (02 bản) và ký 

Lãnh đạo 

phòng Y tế 
01 ngày 

- Soạn thảo 

Giấy chứng 

nhận (theo 

Mấu số 03 

Phụ lục I 

ban hành 
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nháy trước khi trình lãnh đạo UBND huyện phê 

duyệt kết quả giải quyết TTHC. 

- Nếu không đủ điều kiện chuyển lại công chức 

chuyên môn thụ lý điều chỉnh. 

kèm theo  

Nghị định 

155/2018/N

Đ-CP ngày 

12/1/2018) 

- Mẫu số 05; 

Bước 

7 

Phê duyệt kết quả: 

- Lãnh đạo UBND huyện xem xét, phê duyệt kết 

quả giải quyết TTHC, ký Giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện ATTP 

- Chuyển bộ phận văn thư Cơ quan làm thủ tục 

văn thư và cập nhật vào Phiếu kiểm soát quá 

trình giải quyết hồ sơ. 

- Phòng Y tế nhận hồ sơ, kết quả giải quyết 

TTHC và chuyển kết quả giải quyết TTHC đến 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, lưu hồ sơ tại 

Phòng Y tế. 

Lãnh đạo 

UBND 

huyện; 

 

 

Bộ phận 

Văn thư; 

1,5 ngày 

Mẫu số 05; 

Dự thảo 

Kết quả 

giải quyết 

TTHC; 

Bước 

8 

Trả kết quả:  

- Tiếp nhận kết quả, câp̣ nhâṭ thông tin vào phần 

mềm môṭ cửa. 

- Trường hợp Hồ sơ nộp trực tiếp tại BP 

TN&TKQ: Trả kết quả cho tổ chức/cá nhân, ký 

nhận sổ theo dõi hồ sơ theo Mẫu số 06. 

- Trường hợp Hồ sơ nộp qua dịch vụ bưu chính 

công ích: BP TN&TKQ chuyển kết quả qua dịch 

vụ bưu chính công ích hoặc trả trực tiếp, ký 

nhận sổ theo dõi hồ sơ theo Mẫu số 06. 

- Trường hợp Hồ sơ nộp qua dịch vụ công trực 

tuyến: Tổ chức/cá nhân mang giấy tờ bản chính, 

bản sao… theo quy định đến Bộ phận Tiếp nhận 

và Trả kết để đối chiếu hoặc thu nộp, ký nhận sổ 

theo dõi hồ sơ theo Mẫu số 06. 

- Thu phí, lệ phí: 700.000đ/cơ sở 

Công chức 

tại Bộ phận 

Tiếp nhận 

và Trả kết 

quả 

1,5 ngày 

Mẫu số 06; 

Kết quả 

giải quyết 

TTHC; 

Bước 

9 

Lưu hồ sơ  

Hồ sơ giải quyết TTHC được lưu theo quy định 

và sắp xếp lưu trữ theo Quy trình kiểm soát 

thông tin dạng văn bản: 

Phòng Y tế; 

Bộ phận 

Tiếp nhận 

và Trả kết 

quả 

Theo quy 

định 

Mẫu số 05; 

Mẫu số 06; 

4. BIỂU MẪU/PHỤ LỤC 

TT Tên Biểu mẫu Ký hiệu 

1.  Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả  Mẫu số 01 

2.  Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ Mẫu số 02 
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3.  Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ Mẫu số 03 

4.  Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả  Mẫu số 04 

5.  Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ Mẫu số 05 

6.  Sổ theo dõi tiếp nhâṇ giải quyết hồ sơ TTHC Mẫu số 06 

7.  
Tờ khai/Biểu mẫu của hồ sơ nôp̣ theo Quy định tại Phụ lục của 

Văn bản QPPL hiện hành có liên quan đến giải quyết TTHC. 
 

5. HỒ SƠ LƯU 

TT Tên hồ sơ Nơi lưu Thời gian lưu 

1 Thành phần hồ sơ theo mục 3.2 Phòng Y tế 20 năm 

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

20 năm 

3 Các hồ sơ khác phát sinh trong quá trình thưc̣ hiêṇ Phòng Y tế 20 năm 

4 Sổ theo dõi tiếp nhâṇ giải quyết hồ sơ TTHC BPTN&TKQ 20 năm 

5 Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả BPTN&TKQ 20 năm 

 

 

 

 

 


