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Kính gửi: 

 

Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và kinh doanh 

 dịch vụ ăn uống thuộc Chi cục ATVSTP quản lý. 

 

 Căn cứ Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh về 

việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế 

Bắc Giang; Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 của UBND tỉnh về việc 

công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bắc Giang. 

 Căn cứ Công văn số 1347/SYT-VP ngày 13/7/2020 của Sở Y tế về việc 

cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của Sở Y tế; 

Công văn số 1535/SYT-QLHN ngày 03/8/2020 của Sở Y tế về việc thực hiện 

thủ tục hành chính (TTHC) qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và Dịch 

vụ Bưu chính công ích.  

 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) Bắc Giang hướng dẫn 

doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm và kinh doanh dịch vụ ău uống có 

liên quan đến việc thực hiện giải quyết cấp các thủ tục hành chính về an toàn thực 

phẩm (ATTP) thuộc trách nhiệm giải quyết của Chi cục ATVSTP, như sau: 

1. Thủ tục hành chính lĩnh vực ATTP thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Chi cục ATVSTP: Có phụ lục kèm theo. 

2. Cách thực thực hiện 

2.1. Nộp hồ sơ/ nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích 

- Tổ chức, cá nhân thực có nhu cầu thực hiện cấp các thủ tục hành chính về 

ATTP chủ động liên hệ với điểm bưu điện/ đơn vị cung cấp dich vụ bưu chính 

công ích để gửi nộp hồ sơ cấp TTHC/ hồ sơ và nộp phí, lệ (nếu có) về Bộ Phận 

tiếp nhận - trả kết quả (Sở Y tế) - Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc 

Giang, địa chỉ: Khu nhà liên cơ quan - Quảng trường 3/2, Phường Ngô Quyền, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 

- Sau khi cán bộ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ từ nhân nhân viên bưu chính bàn 

giao hồ sơ; cán bộ tiếp nhận và nhân viên bưu chính tiến hành kiểm đếm hồ sơ so 

với danh mục Phiếu gửỉ hồ sơ; nhập hệ thống, in Giấy nhận hồ sơ và hẹn trả kết 

quả; viết biên lai thu phí, lệ phí (nếu có) chuyển cho nhân viên bưu chính chuyển  

để chuyển trả cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ. 

- Đối với tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký nhận kết quả giải quyết 

TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích thì đăng ký với bộ phận tiếp nhận - trả kết 



quả/ đăng ký khi nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến. Trung tâm Phục vụ Hành 

chính công sẽ gửi kết quả cho tổ chức, cá nhân khi nhận kết quả, nộp phí dịch vụ 

cho tổ chức cung cấp dịch vụ bưu chính công ích. 

2.2. Giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 

- Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân truy cập tại địa chỉ: 

http://dichvucong.bacgiang.gov.vn, tìm thủ tục hành chính về ATTP về cần thực 

hiện trên cổng dịch vụ công; tiến hành thao tác khai báo, đính thành phần hồ sơ 

theo chỉ dẫn. Nếu tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính 

công ích khi nộp hồ sơ thì lựa chọn hình thức trả kết quả qua dịch vụ bưu chính 

công ích, khi nhân được kết quả do nhân viên bưu chính trả thì tiến hành thanh 

toán trực tiếp phí dịch vụ cho nhân viên của đơn vị cung cấp dịch vụ. 

- Nộp phí: Tổ chức, cá nhân nộp phí trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận - trả kết 

quả (Cửa Sở Y tế) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang. Sau tổ 

chức, cá nhân nộp phí đầy đủ thì Bộ phận một cửa sẽ nhận và chuyển hồ sơ cho 

Chi cục ATVSTP để giải quyết cấp theo quy định. 

2.3. Giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 

Sau khi có quyết định của UBND tỉnh về công bố Danh mục thủ tục công 

trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bắc Giang, Chi cục ATVSTP Bắc Giang 

sẽ có văn bản hướng dẫn tiếp. 

* Khuyến kích tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến 

hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích. Tuy nhiên, đối với tổ chức, cá nhân 

không có đủ điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến 

có thể nộp hồ sơ và nộp phí trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận - trả kết quả (Sở Y tế) 

- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bắc Giang, địa chỉ: Nhà liên cơ quan 

Quảng trường 3/2, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.    

  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

                      Trong trường hợp thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc xin liên hệ 

trực tiếp với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế- Trung tâm Phục 

vụ Hành chính công tỉnh Bắc Giang, điện thoại 02043.555.760 trong giờ hành 

chính để hỗ trợ, giải đáp./. 

 

Nơi nhận: 
- Lưu: VT, NV. 

Bản điện tử: 

- Như trên; 

- Sở Y tế (B/cáo); 

- Bộ phận TN&TKQ TTHC Sở Y tế (P/hợp); 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Các phòng thuộc chi cục; 

- Website Sở Y tế; 

- Website của Chi cục. 

 

 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

  

 

Lê Anh Tuấn 



Phụ lục: 

DANH MỤC 

TTHC lĩnh vực An toàn thực phẩm - Dinh dưỡng do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bắc Giang giải quyết 
(Kèm theo Công văn số      /ATTP-NV ngày      /     /2020 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bắc Giang) 

 

TT Tên thủ tục hành chính 

Cơ chế 

giải 

quyết 

Thời hạn 

 giải quyết  

Thời hạn giải quyết 

của các cơ quan 

(sau cắt giảm) 

Thực hiện qua 

dịch vụ bưu 

chính công ích 
Dịch vụ 

công 

trực 

tuyến 
Theo 

quy 

định 

Sau cắt 

giảm 

Sở Y 

 tế 

Các cơ quan 

phối hợp 

giải quyết 

Tiếp 

nhận 

hồ sơ 

Trả 

kết 

quả 

1 

Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực 

phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ 

ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 

tháng tuối 

MC 7 7 7 
không có 

x 

 

Cấp  

độ 4 (*) 

2 

Đăng ký bản công bố sản phẩm sản xuất trong nước đối 

với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho 

chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 

36 tháng tuổi. 

MC 7 7 7 
không có 

x 

 

Cấp  

 độ 3 (*) 

3 
Xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh 

dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, 

sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi 

MC 10 7 7 
không có 

x 

 
Cấp  

 độ 4 (*) 

4 

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh 

dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh 

MC 20 15 15 
không có 

x 

 

Cấp  

độ 3 

  

 

                                                        Ghi chú: - MC: Viết tắt 1 cửa. 

                    -  (*) Chi cục ATVSTP tỉnh đã báo cáo Sở Y tế đang chờ UBND tỉnh quyết định. 
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