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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc Quy định phân cấp quản lý Nhà nước và tham gia quản lý Nhà 

nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Y 
tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

 
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ  

 

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

Căn cứ 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; 

Căn cứ Thông tư số 19/2012/TT-BYT ngày 09/11/2012 của Bộ Y tế 

Hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực 
phẩm; 

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 của Bộ Y tế Quy 
định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ 
sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất 
dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; nước khoáng 
thiên nhiên, nước uống đóng chai; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực 
phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế; 

Căn cứ Thông tư số 30/2012/TT-BYT ngày 05/12/2012 của Bộ Y tế quy 
định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 
kinh doanh thức ăn đường phố; 

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12/9/2012 của Bộ Y tế Quy 
định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm;  

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 
09/4/2014 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 (gọi tắt là Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-
BCT); 

Căn cứ Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế 
hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; 

Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND 
tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định về phân công, phân cấp, quản lý tổ chức bộ 
máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức; 
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Căn cứ Công văn số 320/UBND-KGVX ngày 12 tháng 4 năm 2018 của 
UBND tỉnh Lạng Sơn, về việc hướng dẫn phân công công chức cấp xã thực hiện 
nhiệm vụ theo dõi công tác an toàn thực phẩm theo hình thức kiêm nhiệm; 

Theo đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tại 
Tờ trình số 571/TTr-ATTP ngày 25/6/2017về việc đề nghị  ban hành phân cấp 
quản lý Nhà nước và tham gia quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng nghiệp vụ y Sở Y tế, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân cấp quản lý 
Nhà nước và tham gia quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết 
định số 2557/QĐ-SYT ngày 19/5/2017 của Sở Y tế về việc ban hành Quy định 
phân cấp quản lý và tham gia quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc 
ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Điều 3. Các Ông (Bà): Trưởng các phòng chức năng thuộc Sở Y tế, Thủ 
trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban 
nhân dân huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn, Trưởng Trạm Y tế tuyến xã 
và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Bộ Y tế (báo cáo); 
- Cục ATTP;  
- Các Sở: NNPTNT, Công Thương (phối hợp);   
- UBND huyện, thành phố ( phối hợp); 
- Lãnh đạo Sở Y tế; 
- Lưu: VT, NVY(NTMD). 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thế Toàn 
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  UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

QUY ĐỊNH 
Phân cấp quản lý Nhà nước và tham gia quản lý Nhà nước  

về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Y tế  
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1908/QĐ-SYT ngày 02 tháng 7 năm 2018 
 của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn) 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

Quy định này phân cấp cho các cơ quan y tế, đơn vị ở tuyến tỉnh, huyện, 
xã thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước và tham gia quản lý Nhà nước về an 
toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Y tế, tại tỉnh Lạng 
Sơn. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan y tế có chức năng quản lý Nhà 
nước trong Ngành Y tế hoặc tham mưu cho cơ quan quản lý Nhà nước tại địa 
phương về y tế và các cơ quan y tế có chuyên môn kỹ thuật về lĩnh vực an toàn 
thực phẩm được phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước, hoặc tham gia 
quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc Ngành Y tế quản lý tại tỉnh Lạng 
Sơn. 

 Điều 3. Nguyên tắc phân công, phân cấp thực hiện các nhiệm vụ về 
công tác an toàn thực phẩm 

 1. Đảm bảo nguyên tắc mỗi cơ sở sản xuất, kinh doanh phải được quản lý 
và do một cơ quan chịu trách nhiệm quản lý. Theo đó, cơ quan nào cấp giấy 
chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thì có quyền cấp giấy xác 
nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho cơ sở thực phẩm theo phân cấp quản lý 
trên địa bàn.  

 2. Việc phân công, phân cấp thực hiện các nhiệm vụ về công tác an toàn 
thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
phải tuân thủ và thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về an toàn 
thực phẩm. 

 3. Đảm bảo sự quản lý thống nhất về an toàn thực phẩm của cơ quan quản 
lý Nhà nước ở các cấp và sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật của cơ 
quan, đơn vị y tế cấp trên đối với cơ quan, đơn vị y tế cấp dưới. 
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 4. Việc phân công, phân cấp thực hiện các nhiệm vụ về công tác an toàn 
thực phẩm phải phân định rõ trách nhiệm, đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ 
giữa các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành Y tế. 

 
Chương II 

PHÂN CẤP NHIỆM VỤ QUẢN LÝ VÀ THAM GIA QUẢN LÝ NHÀ 
NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM 

 

Điều 4. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 

 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm là cơ quan trực tiếp tham mưu Sở Y tế 
thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm; có nhiệm vụ tổ 
chức thực hiện, điều hành các hoạt động công tác an toàn thực phẩm theo quy 
định của Nhà nước, Bộ Y tế, UBND tỉnh, Sở Y tế và các ban ngành liên quan; 
quản lý và tổ chức giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” 
trong lĩnh vực an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật hiện hành, gồm: 

1. Cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với các loại thực 
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 của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, 
nhập khẩu sản phẩm đó đóng trên địa bàn tỉnh.  

- Tiếp nhận bản tự công bố của tổ chức, cá nhân đối với: các thực phẩm 
đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, 
dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm 
của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm đó đóng trên địa bàn tỉnh.  

 2. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các 
cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 
an toàn thực phẩm đối với cơ sở dịch vụ ăn uống/hoặc ký cam kết bảo đảm an 
toàn thực phẩm; cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho các cơ sở 
thuộc lĩnh vực quản lý theo phân cấp của Ngành Y tế, gồm các loại hình sau: 

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng 
chai thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế trên địa bàn;  

 - Cơ sở nhỏ lẻ sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi 
chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; 

- Cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất 
dinh dưỡng có yêu cầu bảo quản sản phẩm đặc biệt (Trừ các cơ sở kinh doanh 
thuốc có kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh 
dưỡng); 

- Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Sở Kế 
hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 

- Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có quy mô kinh doanh từ 200 suất 
ăn/lần phục vụ trở lên, gồm: Cơ sở chế biến suất ăn sẵn, nhà hàng ăn uống hoặc 
thực hiện ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch 
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vụ ăn uống không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gồm: căng tin hoặc 
bếp ăn tập thể trong các bệnh viện, trong khu công nghiệp; 

- Cơ sở sản xuất nhiều loại sản phẩm thực phẩm thuộc thẩm quyền quản 
lý của từ 02 sở, ngành trở lên, trong đó sản phẩm có sản lượng lớn nhất trong 
các sản phẩm của cơ sở sản xuất thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế; 

- Cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh nhiều loại sản phẩm thực phẩm 
thuộc thẩm quyền quản lý của từ 2 sở, ngành trở lên trong đó có sản phẩm thực 
phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế và cơ sở tự lựa chọn, đề nghị  Sở Y 
tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; 

- Giám sát việc tuân thủ các yêu cầu về điều kiện bảo đảm an toàn thực 
phẩm của nhà hàng trong khách sạn có quy mô kinh doanh từ 200 suất ăn/lần 
phục vụ trở lên.  

3. Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc quản lý của 
Ngành Y tế, gồm: 

- Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực 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. 

 4. Thực hiện các nhiệm vụ của công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm 
soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm theo chỉ đạo của Sở Y 
tế. 

 5. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về an toàn vệ sinh thực phẩm khác khi 
được cấp có thẩm quyền giao. 

 Điều 5. Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế được giao thực hiện công tác 
kiểm nghiệm thực phẩm 

  Các đơn vị được giao thực hiện công tác kiểm nghiệm thực phẩm là cơ 
quan chuyên môn kỹ thuật, thực hiện các nhiệm vụ sau: 

 1. Thực hiện công tác kiểm nghiệm thực phẩm đối với các chỉ tiêu an toàn 
do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của 
quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ 
chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế. 

2. Chỉ đạo, đào tạo, giám sát và hỗ trợ tuyến cơ sở thực hiện công tác 
kiểm nghiệm thực phẩm theo phân tuyến các chỉ tiêu kiểm nghiệm phục vụ công 
tác quản lý về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. 

 3. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về an toàn vệ sinh thực phẩm khác khi 
được cấp có thẩm quyền giao. 

Điều 6. Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện, 
thành phố  

Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện, thành phố là cơ 
quan tham mưu, giúp UBND huyện, thành phố thực hiện các nhiệm vụ sau:  
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 1. Tham mưu cho UBND huyện, thành phố quản lý các cơ sở kinh doanh 
thực phẩm, dịch vụ ăn uống thuộc các loại hình sau: 

- Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do Ủy ban nhân dân (hoặc cơ quan có 
thẩm quyền) huyện, thành phố cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có quy 
mô kinh doanh dưới 200 suất ăn/lần phục vụ; 

- Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không có giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh có quy mô kinh doanh từ 50 đến dưới 200 suất ăn/lần phục vụ, gồm: 
cơ sở chế biến suất ăn sẵn, cửa hàng ăn, nhà hàng ăn uống, khu nghỉ dưỡng,  
siêu thị; căng tin trong các bệnh viện, trong khu công nghiệp; 

- Quản lý các bếp ăn tập thể tại trường mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ 
sở trên địa bàn huyện, thành phố; 

- Giám sát việc tuân thủ các yêu cầu về điều kiện bảo đảm an toàn thực 
phẩm của nhà hàng trong khách sạn có quy mô kinh doanh từ 50 đến dưới 200 
suất ăn/lần phục vụ.  

- Các cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi 
chất dinh dưỡng tại các cơ sở kinh doanh thuốc.  

 2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho 
UBND huyện, thành phố: xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm; tổ 
chức triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát; tổ chức thực hiện các văn bản 
quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, các quy định và tiêu chuẩn về an toàn 
thực phẩm thuộc tuyến huyện quản lý; thành lập các đội thanh tra, kiểm tra liên 
ngành về an toàn thực phẩm; quản lý, lập kế hoạch, triển khai công tác thanh tra, 
kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thực phẩm chức năng, 
thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng trên địa bàn theo phân cấp quản lý tại 
Khoản 1 Điều 6 Quy định này; đề xuất với UBND huyện, thành phố ban hành 
quyết định xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm theo quy 
định và theo dõi việc thực hiện các quyết định xử phạt. 

 3. Tham mưu cho UBND huyện, thành phố quản lý và cấp giấy chứng 
nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh thực phẩm; Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối 
với cơ sở dịch vụ ăn uống/hoặc ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm; giấy xác 
nhận kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm cho các tổ chức, cá nhân được quy 
định tại Khoản 1 Điều 6 Quy định này (hoặc thực hiện quản lý và cấp giấy 
chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh thực phẩm; Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 
đối với cơ sở dịch vụ ăn uống/hoặc ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm; giấy 
xác nhận kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm cho các tổ chức, cá nhân được 
quy định tại Khoản 1 Điều 6 Quy định này khi được UBND huyện, thành phố ủy 
quyền). 
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  4. Thực hiện các nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính, kiểm soát 
thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm theo sự chỉ đạo của UBND 
các huyện, thành phố. 

5. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về an toàn vệ sinh thực phẩm khác khi 
được cấp có thẩm quyền giao. 

Điều 7. UBND xã, phường, thị trấn 

1. Chịu trách nhiệm quản lý và ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm 
đối với cơ sở cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống không có giấy phép kinh doanh 
có quy mô kinh doanh dưới 50 suất ăn/lần phục vụ, bao gồm: 

- Kinh doanh thức ăn đường phố, các cửa hàng ăn, quầy hàng kinh doanh 
thức ăn ngay, thực phẩm chín; 

- Bếp ăn tập thể không có giấy phép kinh doanh, không có địa điểm cố 
định phục vụ ăn uống tại các: Lễ, hội, đám hiếu, hỉ…(Loại hình nấu cỗ lưu 
động) trên địa bàn quản lý. 

2. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, truyền thông, nâng cao nhận thức về an 
toàn thực phẩm, ý thức trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm 
đối với cộng đồng, ý thức của người tiêu dùng thực phẩm. 

3. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực 
phẩm theo phân cấp quản lý. 

4. Triển khai công tác phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục các sự cố về 
ATTP, ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trên địa bàn. 

5. Thực hiện các quy định của pháp luật và Ủy ban nhân dân cấp trên về 
an toàn thực phẩm; 

6. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất về 
công tác bảo đảm ATTP theo quy định.  

Điều 8. Trung tâm Y tế huyện, thành phố 

 Trung tâm Y tế tuyến huyện là cơ quan chuyên môn kỹ thuật, thực hiện 
các nhiệm vụ sau: 

 1. Phối hợp tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực 
phẩm kiểm tra, giám sát, thống kê, báo cáo công tác an toàn thực phẩm; tổ chức 
công tác tuyên truyền, giáo dục, tập huấn về an toàn thực phẩm, phổ biến các 
quy định của pháp luật, kiến thức an toàn thực phẩm cho cán bộ tuyến dưới và 
cộng đồng. 

 2. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kiểm nghiệm phục vụ công 
tác quản lý về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn, theo phân 
tuyến kỹ thuật và quy trình kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về chất 
lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm trong ngành y tế, quy định tại Thông tư số 
13/2011/TT-BYT ngày 31/3/2011 của Bộ Y tế.   



 8

 3. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về an toàn vệ sinh thực phẩm khác khi 
được cấp có thẩm quyền giao. 

Điều 9. Trạm Y tế xã, phường, thị trấn 

Trạm Y tế là cơ quan chuyên môn kỹ thuật giúp UBND xã, phường, thị 
trấn, có các nhiệm vụ sau:  

 1. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND 
xã, phường, thị trấn:  

- Xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm;  

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực 
phẩm, các quy định và tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm;  

- Tham gia các đội thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm 
đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn theo phân cấp quản lý 
được quy định tại Khoản 1 Điều 7 Quy định này. 

 2. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Khoản 1, 2, 4 Điều 7 
Quy định này và các nhiệm vụ về an toàn vệ sinh thực phẩm khác khi được cấp 
có thẩm quyền giao. 

 Điều 10. Thanh tra, kiểm tra đối với cơ sở thực phẩm 

1. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thực hiện thanh tra, kiểm tra định 
kỳ hoặc đột xuất và xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cơ 
sở thực phẩm thuộc các loại hình được quy định tại Khoản 1,2,3 Điều 4 Quy 
định này; các cơ sở thực phẩm trên địa bàn tỉnh khi có dấu hiệu vi phạm an toàn 
thực phẩm. 

2. Cơ quan quản lý cấp huyện thực hiện thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc 
đột xuất và xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở thực 
phẩm thuộc các loại hình được quy định tại Khoản 1 Điều 6 Quy định này; các 
cơ sở thực phẩm trên địa bàn khi có dấu hiệu vi phạm an toàn thực phẩm. 

 3. Cơ quan quản lý cấp xã thực hiện thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột 
xuất và xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở thực 
phẩm thuộc các loại hình được quy định tại Khoản 1 Điều 8 Quy định này. 

 4. Thanh tra Sở Y tế xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra 
và thanh tra lại khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm; Giải 
quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm theo 
thẩm quyền. 

 5. Các cơ quan quản lý cấp tỉnh, huyện và xã có trách nhiệm tổ chức kiểm 
tra đối với cơ sở thực phẩm theo phân cấp, tần suất kiểm tra thực hiện theo các 
quy định tại Điều 8 Thông tư số 26/2012/TT-BYT ngày 30/12/2012 của Bộ Y 
tế; Điều 6, Điều 9 Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế. 
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CHƯƠNG III 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 11. Hiệu lực thi hành 

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, thay thế Quy định tại 
Quyết định số 2557/QĐ-SYT ngày 19/5/2017 của Sở Y tế về việc Quy định 
phân cấp quản lý Nhà nước và tham gia quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Điều 12. Tổ chức thực hiện 

1. Các cơ quan đơn vị ở các tuyến tỉnh, huyện, xã thực hiện nhiệm vụ 
quản lý Nhà nước và tham gia quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc 
phạm vi quản lý của ngành y tế căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình có trách 
nhiệm tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý an toàn thực phẩm theo Quy 
định này. 

2. Giao Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm hướng dẫn, triển khai, đôn 
đốc và giám sát các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước và tham gia quản lý nhà 
nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế thực hiện Quy 
định này. Hàng năm tổng hợp, báo cáo Sở Y tế về tình hình thực hiện công tác 
quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.  

Trong quá trình thực hiện nếu nảy sinh vấn đề gì chưa phù hợp, các đơn 
vị báo cáo bằng văn bản về Sở Y tế (qua Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm) 
để tổng hợp, tham mưu Sở Y tế xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 
  
 GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 
 

Nguyễn Thế Toàn 
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