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Kính gửi:  Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Bình Định  

Phúc đáp công văn số 400/QLCL-CL2 ngày 17/6/2019 của Chi cục về 

việc hướng dẫn triển khai Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT và Thông tư số 

17/2018/TT-BNNPTNT, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản có ý 

kiến như sau: 

1. Về thẩm định định kỳ đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm:  

Việc thẩm định định kỳ đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã 

được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thực hiện theo 

quy định của Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT. Các đối tượng “Cơ sở đã 

được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ 

thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý 

an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn 

toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm 

(FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực” không thuộc đối tượng điều 

chỉnh của Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT. Vì vậy, không có cơ sở pháp lý 

thực hiện thẩm định định kỳ.  

2. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đã 

được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, sau 

đó các cơ sở này lại được cấp một trong các Giấy chứng nhận quy định tại điểm 

e khoản 1 Điều 2 Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT: Thực hiện theo mục 1 của 

văn bản này. 

3. Về kiểm tra việc ký cam kết theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT, 

việc khám sức khỏe và xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm: 

- Kiểm tra cơ sở: Thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 5 

của Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT. Theo đó, cơ quan được phân công 

quản lý thực hiện theo kế hoạch kiểm tra được Ủy ban nhân dân các cấp phê 

duyệt hàng năm hoặc thực hiện kiểm tra đột xuất khi có sự cố về an toàn thực 

phẩm liên quan hoặc theo chỉ đạo của cơ quan cấp trên. Cơ quan được phân 

công quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc 

diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm thực hiện xây dựng 

kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nội dung đã cam kết của các cơ sở sản xuất, 

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

kiện an toàn thực phẩm trình Ủy ban nhân dân các cấp phê duyệt và cấp kinh phí 



thực hiện (quy định tại khoản 2, Điều 9 của Thông tư số 17/2018/TT-

BNNPTNT).  

- Về khám sức khỏe: Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy 

định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, Thông tư số 

17/2018/TT-BNNPTNT không quy định việc khám sức khỏe đối với người lao 

động của cơ sở sản xuất thực phẩm ban đầu (trồng trọt, chăn nuôi, nuôi 

trồng/khai thác thủy sản);  

- Về xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm: Nghị định 123/2018/NĐ-CP 

ngày 17/9/2019 sửa đổi Nghị định số 66/2016/NĐ-CP và Thông tư số 

17/2018/TT-BNNPTNT không quy định người lao động của cơ sở sản xuất kinh 

doanh thực phẩm phải có giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm.  

Đề nghị Chi cục lưu ý thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, CL2. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

Lê Bá Anh 
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