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Thủ tục Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ 

chức và cá nhân theo Thông tư 47/2014/TT-BYT. 

a/ Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức/Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại 

Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Địa chỉ: 

Số 18, đường Cách mạng tháng 8, Quâṇ 1), vào các ngày làm việc từ thứ hai đến 

thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 

phút đến 17 giờ 00 phút). 

- Bước 2: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra 

tính đầy đủ và tính hợp lệ của các giấy tờ có trong hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định thì cấp Phiếu tiếp 

nhận hồ sơ; 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức 

bổ sung và hoàn thiện hồ sơ. 

- Bước 3:  

+ Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và 

hợp lệ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm lập kế hoạch kiểm tra kiến thức về an 

toàn thực phẩm và thông báo cho tổ chức, cá nhân đến tham dự kiểm tra kiến 

thức về an toàn thực phẩm.  

+ Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày kiểm tra, Chi cục An toàn 

vệ sinh thực phẩm cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho những 

người trả lời đúng 80% số câu hỏi trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và 

câu hỏi kiến thức chuyên ngành. 

  - Bước 4: Căn cứ vào ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, tổ chức và cá 

nhân đến nhận kết quả giải quyết thủ tục cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn 

thực phẩm tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ – Chi cục An toàn vệ sinh thực 

phẩm.  

b/ Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm  

c/ Thành phần, số lượng hồ sơ:    

- Thành phần hồ sơ: 
+ Đối với tổ chức: Đơn đề nghị và bản danh sách các đối tượng đề nghị 

xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo mẫu). 

+ Đối với cá nhân: Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 

(theo mẫu). 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

d/ Thời hạn giải quyết:  

- 10 ngày làm việc đối với quá trình nhận hồ sơ và ra thông báo thời gian 

tiến hành xác nhận kiến thức (kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ); 

- 03 ngày làm việc đối với quá trình cấp giấy xác nhận kiến thức (kể từ 

ngày tổ chức tham gia đánh giá kiến thức và đạt trên 80% số câu trả lời đúng trở 

lên) 

đ/ Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức/Cá nhân  

e/ Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục An toàn vệ sinh thực 

phẩm. 
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g/ Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy Xác nhận hoặc 

văn bản từ chối. 

h/ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Đơn đề nghị và bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức 

về an toàn thực phẩm (theo mẫu); 

- Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo mẫu). 

i/ Phí, lệ phí: không có 

k/ Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có 

 l/ Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

 - Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010, có hiệu lực 

từ ngày 01 tháng 7 năm 2011;  

 - Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/04/2012 của Chính phủ về quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, có hiệu lực từ 

ngày 11 tháng 6 năm 2012;  

 - Thông tư  số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế về hướng 

dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, có 

hiệu lực từ ngày 15 tháng 02 năm 2015. 

Mẫu số 06 
 (Ban hành theo Thông tư số: 47/2014/TT-BYT 

 ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------- 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 
Kính gửi: ………………………..……………. 

 (cơ quan có thẩm quyền xác nhận kiến thức về ATTP) 

Tên tổ chức/doanh nghiệp: ………………………………………...… 

Tên người đaị diêṇ:…………………………………………………… 

Giấy CNĐKDN (hoặc CMTND đối với người đaị diêṇ) số ………………… cấp 

ngày ….. tháng ….. năm ………, nơi cấp ……………………………………… 

Địa chỉ: …………………………….., Số điện thoại ………………………… 

Số Fax  ……………………………… E-mail ……………………………… 

Sau khi nghiên cứu tài liệu quy định kiến thức về an toàn thực phẩm chúng tôi 

đã hiểu rõ các quy định và kiến thức về an toàn thưc̣ phẩm. Nay đề nghị Quý cơ 

quan tổ chức kiểm tra, xác nhận kiến thức cho chúng tôi theo quy định với danh 

sách gửi kèm theo. 

   Địa danh, ngày ….. tháng … năm ……. 

Đại diện Tổ chức/cá nhân 
(Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 
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Danh sách đề nghi ̣ xác nhâṇ kiến thức về an toàn thưc̣ phẩm 
(kèm theo Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của……….. ….. 

(tên tổ chức) 

TT Họ và Tên 
Năm 

sinh 
Nam Nữ Số CMTND 

Ngày, tháng, năm 

cấp 
Nơi cấp 

                

                

                
  

  Địa danh, ngày ….. tháng … năm… 

Đại diện Tổ chức xác nhận 
(Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 

 

Mẫu số 07 
 (Ban hành kèm theo Thông tư số: 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 

của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------- 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 
Kính gửi: ….. …………………………. 

(cơ quan có thẩm quyền xác nhận kiến thức về ATTP) 

Tên cá nhân ………………………………………...… 

CMTND số ………………… cấp ngày ….. tháng ….. năm ………, nơi cấp 

……………………………………… 

Địa chỉ: …………………………….., Số điện thoại ………………………… 

Số Fax  ……………………………… E-mail ……………………………… 

Sau khi nghiên cứu tài liệu quy định kiến thức về an toàn thực phẩm tôi đã hiểu 

rõ các quy định và kiến thức về an toàn thưc̣ phẩm. Nay đề nghị quý cơ quan tổ 

chức kiểm tra, xác nhận kiến thức cho tôi theo quy định. 

  

  Địa danh, ngày ….. tháng … năm ……. 

Người đề nghi ̣ 
(Ký ghi rõ họ, tên) 

  
 

 


