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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 6 năm 2018

QUYẾT ðỊNH
Về việc phân công nhiệm vụ liên quan ñến công tác quản lý
an toàn thực phẩm trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Nghị ñịnh số15/2018/Nð-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ
Quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật An toàn thực phẩm;
Căn cứ Công văn số 857/BCðTƯVSATTP ngày 07 tháng 02 năm 2018 của
Ban chỉ ñạo Liên ngành Trung ương về Vệ sinh an toàn thực phẩm về việc hướng dẫn
thực hiện Nghị ñịnh số 15/2018/Nð-CP;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Y tế tại Tờ trình số 2114/TTr-SYT ngày 16
tháng 5 năm 2018,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Giao cơ quan ñầu mối thực hiện các nhiệm vụ liên quan ñến công tác
quản lý an toàn thực phẩm trên ñịa bàn tỉnh như sau:
1. Sở Y tế (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm) làm ñầu mối, chủ trì tổ chức
tiếp nhận và quản lý hồ sơ, cấp giấy tiếp nhận ñăng ký bản công bố sản phẩm, giấy
xác nhận nội dung quảng cáo ñối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng
cho chế ñộ ăn ñặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ ñến 36 tháng tuổi; làm ñầu mối
tổ chức tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm thực phẩm ñã qua chế biến bao gói sẵn,
phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa ñựng thực phẩm,
vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.
2. Sở Y tế (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm), Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn (Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản) và Sở Công Thương
làm ñầu mối tổ chức cấp giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm theo
phân cấp.

