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UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ Y TẾ - SỞ NN & PTNT 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

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

 
 

Số:  1680/QCPH-YT-NN-CT 
                

Lạng Sơn, ngày 13 tháng 12 năm 2017 

 
QUY CHẾ PHỐI HỢP 

TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM  
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN 

 

 Căn cứ Luật An toàn thực phẩm (ATTP) ngày 17/6/2010; 

 Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐCP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP; 

 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 (Sau đây viết tắt là Thông tư số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-
BTC); 

 Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Sở Công Thương và tình hình thực tế tại địa phương; 

 Căn cứ Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 09/9/2016 của Uỷ ban nhân dân 
tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 09/6/2016 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo đảm ATTP và phòng, chống 
ngộ độc thực phẩm giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 958/VP-
KGVX ngày 03/4/2017 của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

 Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa 
bàn tỉnh Lạng Sơn, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công 
Thương thống nhất xây dựng quy chế phối hợp như sau: 

Chương I 

 QUY ĐỊNH CHUNG 

 Điều 1. Phạm vi áp dụng 

 Quy chế này quy định về việc phối hợp giữa Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Sở Công Thương (sau đây được gọi chung là“cơ 
quan”) đối với công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa 
bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 Điều 2. Nguyên tắc phối hợp 

1. Quan hệ phối hợp được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của mỗi cơ quan đã được pháp luật quy định bảo đảm sự phối hợp 
chặt chẽ, phát huy sức mạnh và hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về 
ATTP. 



 2 

 2. Việc phối hợp giữa các cơ quan phải bảo đảm tính thống nhất trong 
công tác quản lý nhà nước về ATTP theo chuyên ngành; tránh chồng chéo, hình 
thức, bỏ trống nhiệm vụ; thực hiện theo đúng nguyên tắc, nghiệp vụ, chuyên 
môn, chế độ bảo mật của mỗi cơ quan. 

 3. Thực hiện đúng nguyên tắc quản lý nhà nước và hoạt động thanh tra, 
kiểm tra đối với các sản phẩm thực phẩm; cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm 
thực phẩm được quy định tại Điều 3, 4, 5 Thông tư số 13/2014/TTLT-BYT-
BNNPTNT-BTC; bảo đảm không chồng chéo, không làm ảnh hưởng đến hoạt 
động bình thường hợp pháp của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm. 

 4. Phối hợp giải quyết các vụ việc cụ thể phải thận trọng, khách quan, 
toàn diện, triệt để, thống nhất quan điểm và đúng pháp luật. Việc chủ trì phối 
hợp phải do cơ quan thụ lý hồ sơ chịu trách nhiệm. 

 5. Những vướng mắc phát sinh trong quá trình phối hợp thì Sở Y tế chủ 
trì, phối hợp với các sở và yêu cầu nghiệp vụ của các cơ quan liên quan để giải 
quyết theo quy định của pháp luật. Trường hợp không thống nhất được hướng 
giải quyết thì phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

 Điều 3. Phạm vi phối hợp 

 1. Công tác tham mưu, đề xuất, xây dựng và sửa đổi, bổ sung các văn bản 
liên quan đến lĩnh vực ATTP. 

 2. Trao đổi thông tin liên quan đến công tác quản lý nhà nước về ATTP. 

 3. Công tác truyền thông, giáo dục kiến thức, pháp luật về ATTP. 

 4. Công tác thanh tra, kiểm tra, xác minh, xử lý vi phạm về ATTP. 

 5.  Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán 
bộ làm công tác ATTP. 

 Điều 4. Hình thức phối hợp 

 Tùy theo từng nội dung, công việc để tiến hành hình thức phối hợp cụ thể: 

 1. Trao đổi thông tin bằng văn bản hoặc các hình thức có giá trị tương 
đương văn bản cho cơ quan liên quan. 

 2. Tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn; giao ban định kỳ hoặc đột xuất. 

 3. Trực tiếp trao đổi thông tin trong quá trình phối hợp triển khai các hoạt 
động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về ATTP. 

 4. Trao đổi trực tiếp giữa lãnh đạo của các cơ quan, các đơn vị được giao 
làm đầu mối phối hợp và các đơn vị trực thuộc. 

 5. Cử cán bộ tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra về ATTP; các hoạt 
động thẩm định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; xử lý hoặc 
thông báo, chuyển hồ sơ cho cơ quan khác có thẩm quyền để xử lý vi phạm về 
ATTP. 

Chương II 

 NỘI DUNG PHỐI HỢP 
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 Điều 5. Phối hợp trong quá trình tham mưu, xây dựng và đề xuất sửa 
đổi, bổ sung các văn bản liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm 

 1.  Cơ quan chủ trì xây dựng chiến lược, quy hoạch, đề án, chương trình, 
kế hoạch, cơ chế chính sách... hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung văn bản về lĩnh vực 
ATTP, trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc trước khi ký ban hành, 
có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên 
quan. Cơ quan được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời 
hạn yêu cầu. 

 2. Trước khi tổ chức triển khai thực hiện chiến lược, quy hoạch, đề án, 
chương trình, kế hoạch, cơ chế chính sách... về lĩnh vực ATTP, khi cần thiết cơ 
quan chủ trì chủ động trao đổi, thống nhất với cơ quan, đơn vị có liên quan về 
cách thức và biện pháp tổ chức triển khai thực hiện. 

 Điều 6. Phối hợp trao đổi thông tin liên quan đến công tác quản lý 
nhà nước về an toàn thực phẩm 

 1. Những thông tin cần trao đổi: 

 a) Các văn bản pháp luật, công tác chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và của 
từng cơ quan có liên quan đến công tác bảo đảm ATTP. 

 b) Diễn biến tình hình về ATTP trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, ở Việt Nam 
và trên thế giới có ảnh hưởng đến công tác bảo đảm ATTP. 

 c) Tình hình vi phạm pháp luật về ATTP do từng cơ quan nắm bắt được. 

 d) Cung cấp danh sách, hồ sơ của cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; 
cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra, xác minh, 
xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP và các sự cố về ATTP, truy xuất 
nguồn gốc thực phẩm khi có yêu cầu của từng cơ quan. 

 e) Cung cấp, chia sẻ thông tin nghiên cứu khoa học, điều tra, khảo sát, 
đánh giá thực trạng ... các vấn đề liên quan đến lĩnh vực ATTP; các tiến bộ khoa 
học kỹ thuật, trang thiết bị mới, các chỉ tiêu kiểm nghiệm cần thiết phục vụ công 
tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về ATTP. 

 2. Việc cung cấp, trao đổi, sử dụng và lưu giữ thông tin phải chấp hành 
đúng các quy định của pháp luật về bảo mật và theo quy định riêng của mỗi cơ 
quan; chỉ được cung cấp, trao đổi thông tin khi được lãnh đạo cơ quan có thẩm 
quyền đồng ý. 

 3. Việc trao đổi thông tin đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện, có hiệu quả. 
Trường hợp đột xuất cần phải phối hợp xử lý thông tin kịp thời thì lãnh đạo các 
cơ quan trao đổi trực tiếp qua điện thoại vào bất kỳ thời điểm nào. 

 4. Trường hợp phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn hoặc giao 
ban định kỳ, đột xuất. Cơ quan chủ trì có trách nhiệm bố trí kinh phí và bảo đảm 
các điều kiện để triển khai, thực hiện theo quy định. 

Điều 7. Công tác truyền thông, giáo dục kiến thức, pháp luật về an 
toàn thực phẩm 
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 1. Tùy theo tình hình thực tế các cơ quan thống nhất chọn lĩnh vực, địa 
bàn, hình thức, nội dung trọng điểm để xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên 
truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và kiến thức, thực hành đúng về 
ATTP cho các nhóm đối tượng truyền thông, bao gồm: các nhà lãnh đạo, quản 
lý; người sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm. 

 2. Nội dung tuyên truyền cần tập trung truyền tải tới đối tượng truyền 
thông các quy định của pháp luật về ATTP; kiến thức, thực hành đúng về ATTP; 
ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, kinh doanh thực phẩm; biện 
pháp phòng chống các sự cố về ATTP... nhằm nâng cao năng suất, chất lượng 
sản phẩm và bảo đảm chấp hành đúng các quy định pháp luật về ATTP của toàn 
bộ “chuỗi cung cấp thực phẩm”, góp phần tích cực vào sự nghiệp chăm sóc và 
bảo vệ sức khỏe nhân dân. 

 Điều 8. Công tác phối hợp trong quản lý, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi 
phạm về an toàn thực phẩm 

1. Quản lý cơ sở sản xuất thực phẩm hỗn hợp hoặc kinh doanh thực phẩm 
hỗn hợp thực hiện theo Điều 3 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-
BNNPTNT-BCT;  Đối với cơ sở vừa sơ chế, chế biến, vừa kinh doanh thực phẩm hỗn 
hợp, thực hiện như sau: 

a) Việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Gọi tắt 
là GCN):  

  - Đối với các cơ sở ở chợ, trung tâm thương mại vừa sơ chế, chế biến 
phục vụ kinh doanh thực phẩm tại chỗ (các loại bánh từ bột, sơ chế đóng gói thịt 
cá, rau củ quả, nông thủy sản) vừa kinh doanh thực phẩm hỗn hợp, dịch vụ ăn 
uống tại chỗ: Sở Công Thương chủ trì tổ chức thẩm định và cấp Giấy chứng nhận 
cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Đối tượng cơ sở là doanh nghiệp), xác 
nhận kiến thức về ATTP. 

 - Đối với các khách sạn, nhà hàng có hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn 
uống kèm sơ chế, chế biến các sản phẩm thuộc ngành Công Thương hoặc Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý để phục vụ tại chỗ, Sở Y tế (Chi cục An 
toàn vệ sinh thực phẩm) chủ trì tổ chức thẩm định và cấp Giấy chứng nhận nếu 
cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Xác 
nhận kiến thức về an toàn thực phẩm. 

b) Việc tiếp nhận cam kết đảm bảo ATTP: 

- Đối với các cơ sở ở chợ, trung tâm thương mại vừa sơ chế, chế biến phục 
vụ kinh doanh thực phẩm tại chỗ (các loại bánh từ bột, sơ chế đóng gói thịt cá, rau 
củ quả, nông thủy sản) vừa kinh doanh thực phẩm hỗn hợp, dịch vụ ăn uống tại 
chỗ thuộc đối tượng kinh doanh nhỏ lẻ không phải cấp GCN: Thực hiện theo 
phân cấp tại Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 của UBND tỉnh 
về phân cấp quản lý Nhà nước về ATTP. Sở Công Thương chủ trì cấp Giấy xác 
nhận kiến thức ATTP. 

 - Đối với khách sạn, nhà hàng có hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống 
kèm sơ chế tại chỗ: Sở Y- tế (Chi cục ATVSTP) chủ trì tổ chức thẩm định và cấp 
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Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; xác nhận kiến thức về ATTP thực 
hiện theo phân cấp do ngành Y tế, tham mưu, ban hành. 

 c) Khi tổ chức thẩm định cơ sở để cấp Giấy chứng nhận hoặc khi thanh 
tra, kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm hỗn hợp, đơn vị chủ trì và 
đơn vị liên quan thực hiện phối hợp theo Điều 5 Thông tư số 13/2014/TTLT-
BYT-BNNPTNT-BCT. 

 2. Các cơ quan có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ 
cho đơn vị trực thuộc (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục Quản lý 
Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Chi cục Quản lý thị trường) và các đơn 
vị thuộc hệ thống của từng ngành ở các địa phương (phòng Y tế, phòng Nông 
nghiệp, phòng Kinh tế hạ tầng/phòng Kinh tế/đội Quản lý thị trường) thống kê, 
theo dõi đầy đủ số cơ sở thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý theo phân cấp 
trên địa bàn, tránh tình trạng bỏ sót, bỏ ngỏ việc quản lý cơ sở thực phẩm; chủ 
động phân loại cơ sở thực phẩm chấp hành pháp luật về ATTP theo từng cấp độ 
để tổ chức quản lý, kiểm soát theo quy định. 

 3. Trong hoạt động thanh tra, kiểm tra phải bảo đảm không chồng chéo 
giữa các ngành, các cấp, bảo đảm hoạt động thanh tra, kiểm tra thống nhất. 
Trường hợp có sự trùng lặp kế hoạch thanh tra, kiểm tra thì thực hiện như sau: 

 a) Kế hoạch thanh tra, kiểm tra của cơ quan cấp dưới trùng với kế hoạch 
thanh tra, kiểm tra của cơ quan cấp trên thì thực hiện theo kế hoạch thanh tra, 
kiểm tra của cơ quan cấp trên; 

 b) Để tránh chồng chéo, kế hoạch thanh tra, kiểm tra của cơ quan cùng 
cấp cần được thống nhất về địa bàn và cơ sở. Trường hợp vẫn trùng nhau về địa 
bàn, cơ sở thì các bên trao đổi thống nhất thành lập đoàn liên ngành.  

 c) Cơ quan chủ trì việc thanh tra, kiểm tra phải thông báo bằng văn bản 
kết quả phối hợp thanh tra, kiểm tra cho cơ quan tham gia phối hợp. 

d) Việc phối hợp thanh tra, kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm 
hỗn hợp, đơn vị chủ trì và đơn vị liên quan phải phối hợp thực hiện theo Điều 5, 
Điều 7, Điều 8 Thông tư Liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT. 

 4. Trường hợp phối hợp liên ngành trong thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc 
đột xuất về ATTP khi có yêu cầu: 

Cơ quan được giao chủ trì tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành về 
VSATTP trên nguyên tắc: Những sản phẩm, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm là trọng tâm trong đợt thanh kiểm tra thuộc lĩnh vực quản lý của ngành 
nào, thì ngành đó chủ trì.  

 a) Cơ quan chủ trì tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành căn cứ  yêu cầu 
của cơ quan cấp trên hoặc kế hoạch của Ban chỉ đạo liên ngành cùng cấp chủ 
động phối hợp với các cơ quan có liên quan ban hành hoặc trình cấp có thẩm 
quyền ban hành Quyết định thanh tra, kiểm tra liên ngành, Kế hoạch của đoàn 
kiểm tra, chịu trách nhiệm về kết quả thanh tra, kiểm tra và xử lý, tổng hợp báo 
cáo kết quả thanh tra, kiểm tra liên ngành cho thường trực Ban chỉ đạo liên 
ngành về VSATTP cùng cấp.…; Cơ quan chủ trì có trách nhiệm bảo đảm các 
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điều kiện phục vụ hoạt động của đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành theo quy 
định tài chính hiện hành; 

 b) Khi có đề nghị của cơ quan chủ trì thanh tra, kiểm tra liên ngành, cơ 
quan phối hợp hoặc tham gia xử lý phải có trách nhiệm cử cán bộ để tham gia 
đoàn thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về ATTP; 

 c) Thành viên trong đoàn thanh tra, kiểm tra có trách nhiệm thực hiện 
kiểm tra theo sự phân công của Trưởng đoàn và chịu trách nhiệm trước Trưởng 
đoàn về kết quả kiểm tra, xử lý; 

 d) Khi phát hiện sản phẩm thực phẩm, cơ sở sản xuất, kinh doanh sản 
phẩm thực phẩm không bảo đảm các quy định về ATTP hoặc cơ sở thực phẩm 
không hợp tác trong việc kiểm tra, cơ quan chủ trì thanh tra, kiểm tra liên ngành 
xử lý theo thẩm quyền hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan để xem xét, xử 
lý hành vi vi phạm về ATTP theo quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời 
thông báo cho cơ quan được phân công quản lý biết việc xử lý, kết quả xử lý 
để theo dõi, quản lý; 

 đ) Trong khi thi hành công vụ, đoàn thanh tra, kiểm tra hoặc cơ quan nào 
gặp tình huống cần sự hỗ trợ về lực lượng, phương tiện và các trang thiết bị khác 
thì các cơ quan liên quan phải tạo điều kiện hỗ trợ để giải quyết tình huống kịp 
thời theo yêu cầu; 

 e) Kết thúc đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành, việc tổng hợp báo cáo kết 
quả, ban hành kết luận, công khai kết quả thanh tra, kiểm tra sẽ do cơ quan chủ 
trì, người ra quyết định thanh tra, kiểm tra chỉ đạo, thực hiện theo quy định của 
pháp luật. 

 Điều 9. Công tác nghiên cứu khoa học; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao 
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác an toàn thực phẩm 

 1. Trong nghiên cứu khoa học hoặc tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá 
định kỳ các vấn đề liên quan đến lĩnh vực ATTP..., các cơ quan, đơn vị chức 
năng hoặc chủ nhiệm đề tài chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan 
để trao đổi thông tin, cử cán bộ tham gia hoặc ban hành văn bản chỉ đạo các đơn 
vị trong ngành phối hợp thực hiện. 

 2. Mỗi cơ quan, khi có kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, hội thảo, tập 
huấn, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ làm công tác ATTP trong ngành sẽ chủ 
động trao đổi, phối hợp với cơ quan liên quan để cử cán bộ tham gia nhằm nâng 
cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng trực tiếp làm công tác ATTP 
của các cơ quan, các địa phương. 

Chương III 

 TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 Điều 10. Phân công trách nhiệm 

 1. Các cơ quan có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các 
phòng, đơn vị chức năng thuộc ngành, các địa phương phối hợp triển khai thực 
hiện quy chế này. 
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 2. Giao cho các đơn vị, phòng chức năng của các cơ quan làm đầu mối 
phối hợp thực hiện quy chế này, cụ thể: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi 
cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Chi cục Quản lý thị trường 
làm đầu mối tham mưu, triển khai, thực hiện quy chế này; chủ động phối hợp 
triển khai thanh tra, kiểm tra liên ngành về ATTP theo chức năng, nhiệm vụ 
được giao. 

 Điều 11. Chế độ báo cáo và chế độ họp 

 Định kỳ 3 tháng, 6 tháng, hằng năm, các cơ quan, đơn vị chức năng có 
trách nhiệm tổng hợp tình hình thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành về 
ATTP đối với các sản phẩm thực phẩm, cơ sở sản xuất, kinh doanh sản 
phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý được phân công và báo cáo cơ quan 
thường trực Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP tỉnh Lạng Sơn để tổng hợp, báo 
cáo UBND tỉnh và các cơ quan cấp trên theo quy định. 

 Tổ chức họp định kỳ hàng năm hoặc đột xuất khi cần thiết để đánh giá 
việc triển khai thực hiện Quy chế. 

 Điều 12. Điều khoản thi hành 

 Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có 
phát sinh, vướng mắc các đơn vị làm đầu mối có trách nhiệm tổng hợp, tham 
mưu, đề xuất với Giám đốc các cơ quan để trao đổi, thống nhất sửa đổi, bổ 
sung quy chế này cho phù hợp./. 
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