
UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 769/VHTT-PT 

 

Nha Trang, ngày 12  tháng 6 năm 2018 

V/v hướng dẫn tuyên truyền Nghị định 

15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/201 của Chính 

phủ trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở. 

 

 

Kính gửi: UBND các xã, phường. 

Thực hiện Kế hoạch số 3645/UBND-YT  ngày 04/6/2018 của UBND 

thành phố Nha Trang về việc triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm 

trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2018, 

Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn công tác tuyên truyền trên hệ 

thống Đài Truyền thanh cơ sở như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền: Thực hiện theo bài tuyên truyền do phòng 

Văn hóa và Thông tin biên tập, cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh truy cập vào 

địa chỉ http://pvhttnt.vn/vi/download/Dai-Truyen-thanh/Tai-lieu-tuyen-

truyen để tải nội dung tuyên truyền về Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 

02/2/2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật An 

toàn thực phẩm. 

2. Thời gian tuyên truyền: Thực hiện phát thanh tuyên truyền trên hệ 

thống Đài Truyền thanh cơ sở về Nghị định 15/2018/NĐ-CP. Thời gian phát 

thanh bắt đầu từ ngày 20/6 đến ngày 30/6/2018. 

3. Báo cáo kết quả: Sau ngày 10/7/2018, cán bộ phụ trách Đài Truyền 

thanh cơ sở báo cáo về Phòng Văn hóa và Thông tin để tổng hợp báo cáo UBND 

thành phố theo quy định. 

Đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  

- Như trên (VBĐT); 

- Trang thông tin điện tử (Vy); 

- Trưởng phòng;             

- Lưu: VT, Vy.   

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

Đinh Văn Cường 
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UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

BÀI TUYÊN TRUYỀN 

Về Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính phủ Quy định 

 chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm 

 

(kèm theo Công văn số 769/VHTT-PT ngày 12 tháng 6 năm 2018) 
 

Kính thưa: Toàn thể nhân dân thành phố 

 

Để góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của các cơ 

sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trong việc đảm bảo an toàn 

thực phẩm. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố xin trích đọc một số Điều 

của Nghị định 15/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật 

an toàn thực phẩm như sau: 

Điều 11. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm khi hoạt động, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 

12 Nghị định này. 

2. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được 

thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật an toàn thực phẩm. Riêng đối 

với các cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phải tuân thủ các yêu cầu 

quy định tại Điều 28 Nghị định này. 

Điều 12. Cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm 

1. Các cơ sở sau đây không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm: 

a) Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ; 

b) Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định; 

c) Sơ chế nhỏ lẻ; 

d) Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ; 

đ) Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn; 

e) Sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm; 

g) Nhà hàng trong khách sạn; 

h) Bếp ăn tập thể không có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm; 

i) Kinh doanh thức ăn đường phố; 

k) 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. 

2. Các cơ sở quy định tại khoản 1 Điều này phải tuân thủ các yêu cầu về điều 

kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tương ứng. 
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Điều 13. Các trường hợp được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn 

thực phẩm nhập khẩu (trừ các trường hợp có cảnh báo về an toàn thực phẩm) 

1. Sản phẩm đã được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm. 

2. Sản phẩm mang theo người nhập cảnh, gửi trước hoặc gửi sau chuyến đi của 

người nhập cảnh để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hoặc mục đích chuyến đi; 

quà biếu, quà tặng trong định mức miễn thuế nhập khẩu theo quy định của pháp 

luật về thuế. 

3. Sản phẩm nhập khẩu dùng cho cá nhân của đối tượng được hưởng quyền ưu 

đãi, miễn trừ ngoại giao. 

4. Sản phẩm quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển, tạm nhập, tái xuất, gửi kho 

ngoại quan. 

5. Sản phẩm là mẫu thử nghiệm hoặc nghiên cứu có số lượng phù hợp với mục 

đích thử nghiệm hoặc nghiên cứu có xác nhận của tổ chức, cá nhân. 

6. Sản phẩm sử dụng để trưng bày hội chợ, triển lãm. 

7. Sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công 

hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân 

không tiêu thụ tại thị trường trong nước. 

8. Sản phẩm tạm nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế. 

9. Hàng hóa nhập khẩu phục vụ yêu cầu khẩn cấp theo chỉ đạo của Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ. 

Điều 27. Đăng ký nội dung quảng cáo thực phẩm 

Việc đăng ký nội dung quảng cáo thực phẩm ngoài việc phải tuân thủ các quy 

định của pháp luật về quảng cáo còn phải tuân thủ các quy định sau: 

1. Trước khi quảng cáo, tổ chức, cá nhân có sản phẩm quảng cáo phải đăng ký 

nội dung quảng cáo với cơ quan cấp Giấy tiếp nhận bản đăng ký công bố sản 

phẩm theo quy định hiện hành. 

2. Nội dung quảng cáo phải phù hợp với công dụng, tác dụng của sản phẩm đã 

được công bố trong bản công bố sản phẩm. Không sử dụng hình ảnh, thiết bị, 

trang phục, tên, thư tín của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y 

tế, thư cảm ơn của người bệnh, bài viết của bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế để 

quảng cáo thực phẩm. 

3. Đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe: 

a) Phải có khuyến cáo "Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác 

dụng thay thế thuốc chữa bệnh"; chữ viết phải rõ ràng, có màu tương phản với 

màu nền; 

b) Quảng cáo trên báo nói, báo hình phải đọc rõ khuyến cáo theo quy định tại 

điểm a khoản này; 

c) Việc quảng cáo trên báo hình, báo nói với thời lượng ngắn dưới 15 giây thì 

không phải đọc "Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay 

thế thuốc chữa bệnh", nhưng phải thể hiện khuyến cáo trong quảng cáo. 

4. Hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo gồm: 
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a) Đơn đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo theo Mẫu số 10 Phụ lục I ban hành 

kèm theo Nghị định này; 

b) Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và Bản công bố sản phẩm đã 

được cơ quan có thẩm quyền xác nhận (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá 

nhân); 

c) Mẫu nhãn sản phẩm (bản có xác nhận của tổ chức, cá nhân); 

d) Đối với quảng cáo trên báo nói, báo hình thì phải có kịch bản dự kiến quảng 

cáo và nội dung dự kiến quảng cáo ghi trong đĩa hình, đĩa âm thanh; đối với 

quảng cáo trên các phương tiện khác thì phải có ma két (mẫu nội dung) dự kiến 

quảng cáo (bản có xác nhận của tổ chức, cá nhân); 

đ) Đối với nội dung quảng cáo ngoài công dụng, tính năng của sản phẩm ghi 

trong bản công bố sản phẩm thì phải có tài liệu khoa học chứng minh (bản sao 

có xác nhận của tổ chức, cá nhân); 

Các tài liệu trong hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo phải được thể hiện 

bằng tiếng Việt; trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch 

sang tiếng Việt và được công chứng. 

5. Thủ tục cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo: 

a) Tổ chức, cá nhân có sản phẩm quảng cáo gửi hồ sơ đăng ký xác nhận nội 

dung quảng cáo đến cơ quan cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; 

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan 

tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét hồ sơ và trả kết quả theo Mẫu số 11 Phụ 

lục I ban hành kèm theo Nghị định này. Thời hạn này được tính từ ngày đóng 

dấu đến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ được gửi qua đường bưu điện 

hoặc ngày hồ sơ hoàn chỉnh được tiếp nhận trên hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến. 

Trong trường hợp không đồng ý với nội dung quảng cáo của tổ chức, cá nhân 

hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản nêu rõ lý 

do và căn cứ pháp lý của việc yêu cầu. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ chỉ được yêu 

cầu sửa đổi, bổ sung 01 lần. 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ sửa đổi, bổ sung, cơ quan 

tiếp nhận hồ sơ thẩm định hồ sơ và có văn bản trả lời. Sau 90 ngày làm việc kể 

từ khi có công văn yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu tổ chức, cá nhân không sửa đổi, 

bổ sung thì hồ sơ không còn giá trị; 

c) Các cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo có trách 

nhiệm thông báo công khai tên, sản phẩm của tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy 

xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm trên trang thông tin điện tử 

(website) của mình và cơ sở dữ liệu về an toàn thực phẩm; 

d) Tổ chức, cá nhân đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo có trách nhiệm nộp 

phí thẩm định hồ sơ tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ. 
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6. Tổ chức, cá nhân có sản phẩm quảng cáo; tổ chức, cá nhân phát hành quảng 

cáo chỉ được tiến hành quảng cáo sản phẩm đã được cấp Giấy xác nhận nội dung 

quảng cáo và chỉ được quảng cáo phù hợp với nội dung đã được xác nhận. 

Điều 28. Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực 

phẩm bảo vệ sức khỏe 

1. Cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải đáp ứng điều kiện chung về 

bảo đảm an toàn thực phẩm được quy định tại khoản 1 Điều 19, khoản 1 Điều 

20, khoản 1 Điều 21 Luật an toàn thực phẩm và những quy định sau đây: 

a) Phải thiết lập và duy trì hệ thống quản lý chất lượng để kiểm soát quá trình 

sản xuất và lưu thông phân phối nhằm bảo đảm mọi sản phẩm do cơ sở sản xuất 

đạt chất lượng theo tiêu chuẩn đã công bố và an toàn đối với người sử dụng cho 

đến hết hạn sử dụng; 

b) Đủ nhân viên có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí công việc được giao 

và được huấn luyện đào tạo kiến thức cơ bản về GMP, về an toàn thực phẩm và 

kiến thức chuyên môn liên quan. Trưởng bộ phận sản xuất và trưởng bộ phận 

kiểm soát chất lượng phải là nhân sự chính thức, làm việc toàn thời gian cho cơ 

sở và độc lập với nhau. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở phải có trình độ 

từ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành Y, Dược, Dinh dưỡng, An 

toàn thực phẩm, Công nghệ thực phẩm và phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm 

làm việc tại lĩnh vực chuyên ngành có liên quan; 

c) Hệ thống nhà xưởng, thiết bị và tiện ích phụ trợ được thiết kế, xây dựng, lắp 

đặt phù hợp với mục đích sử dụng, theo nguyên tắc một chiều, dễ làm vệ sinh, 

ngăn ngừa, giảm thiểu nguy cơ nhầm lẫn, tránh tích tụ bụi bẩn, ô nhiễm và các 

yếu tố ảnh hưởng bất lợi đến sản phẩm và thực hiện duy trì hoạt động vệ sinh 

hàng ngày; 

d) Thực hiện và lưu đầy đủ hồ sơ, tài liệu về sản xuất, kiểm soát chất lượng, lưu 

thông phân phối để truy xuất được lịch sử mọi lô sản phẩm và hồ sơ ghi chép 

toàn bộ các hoạt động khác đã được thực hiện tại cơ sở; 

đ) Mọi thao tác sản xuất phải thực hiện theo quy trình, hướng dẫn. Áp dụng các 

biện pháp kiểm tra, giám sát trong quá trình sản xuất để phòng, tránh nguy cơ 

nhầm lẫn, ô nhiễm, nhiễm chéo. Ghi chép kết quả ngay khi thực hiện thao tác 

hoặc ngay sau khi hoàn thành công đoạn sản xuất vào hồ sơ; 

e) Có bộ phận kiểm soát chất lượng để bảo đảm sản phẩm được sản xuất theo 

các điều kiện, quy trình phù hợp và đáp ứng tiêu chuẩn đã thiết lập; các phép thử 

cần thiết đã được thực hiện; nguyên vật liệu không được duyệt xuất để sử dụng, 

sản phẩm không được duyệt xuất bán khi chưa được đánh giá đạt chất lượng 

theo yêu cầu; sản phẩm phải được theo dõi độ ổn định; 

g) Trong trường hợp kiểm nghiệm hoặc sản xuất theo hợp đồng thì bên nhận 

hợp đồng phải có đủ nhà xưởng, trang thiết bị và nhân sự đáp ứng yêu cầu bên 

giao và tuân thủ quy định của cơ quan quản lý có thẩm quyền về điều kiện kiểm 

nghiệm hoặc sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe; 

h) Có quy trình quy định giải quyết khiếu nại, thu hồi sản phẩm, hoạt động tự 

kiểm tra; thực hiện theo quy trình và ghi chép, lưu giữ đầy đủ hồ sơ đối với các 

hoạt động này. 
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2. Bộ Y tế hướng dẫn Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

để các cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe triển khai áp dụng. 

3. Kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2019, các cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe phải áp dụng Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

 

Trích nguồn: Nghị định 15/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 02 

tháng 02 năm 2018. 
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