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THÔNG BÁO  

Về việc xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm ngành công thương 

 

Căn cứ Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. 

Nhằm triển khai thực hiện công tác xác nhận kiến thức an toàn thực 

phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương theo nội dung sửa đổi, 

bổ sung tại Nghị định nêu trên. Sở Công Thương thông báo đến các đơn vị có 

liên quan và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc ngành 

công thương thực hiện một số nội dung sau: 

1. Về việc cấp Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm 

Tại Khoản 5 và Khoản 9, Điều 10 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP quy 

định: người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải được tập huấn kiến 

thức an toàn thực phẩm và được chủ cơ sở  xác nhận. Do đó, kể từ ngày 

18/5/2020 Sở Công Thương sẽ không tiếp nhận thủ tục hồ sơ, tổ chức kiểm 

tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và 

người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

2. Nội dung và trách nhiệm tổ chức tập huấn 

Việc tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho người lao động sẽ do chủ 

cơ sở chịu trách nhiệm thực hiện. Nội dung tập huấn thực hiện theo quy định tại 

Quyết định số 6409/QĐ-BCT ngày 21/7/2014 của Bộ Công Thương; Nghị định 

số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy 

định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, 

hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực 

phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; Nghị định số 

08/2018/ NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ về sửa đổi một số Nghị định 

liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 

Bộ Công Thương; Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính 

phủ. 

Mẫu Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo mẫu số 02a 

hoặc 02b quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-

BCT ngày 9/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 

Bộ Công Thương. 



3. Thời hạn của Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm  

Thời hạn của Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm là 03 năm. 

Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm được cấp trước ngày 18/5/2020 vẫn 

được sử dụng đến khi hết hạn.  

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng Quản lý công nghiệp - Sở Công 

Thương số 02 Lý Tự Trọng, Phường 1, TP. Trà Vinh. Điện thoại: 

0294.3761047 (gặp đ/c Lâm Thúy Mỹ), email: ltmysct@gmail.com 

Sở Công Thương thông báo đến các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp cơ 

sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc ngành công thương biết, thực hiện./. 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Các cơ sở SX, KD thực phẩm ngành CT; 

- Sở Y tế; 

- Sở NN&PTNT; 

- Cục QLTT Trà Vinh; 

- Phòng KT thị xã, thành phố; 

- Phòng KTHT các huyện; 

- Trung tâm phục vụ HC công; 

- Giám đốc (bc); 

- Các PGĐ (biết); 

- Website Sở Công Thương; 

- Lưu: VT, QLCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

  
Võ Minh Cầm 
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