
YÊU CẦU VỀ ĐIỀU KIỆN, QUY MÔ VÀ HỒ SƠ THAM GIA CHUỖI 

 I. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA “CHUỖI THỰC PHẨM AN TOÀN” ĐỐI VỚI 

CƠ SỞ SẢN XUẤT THỰC PHẨM 

1. Điều kiện: 

Cơ sở được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định 

hiện hành của Bộ Công Thương và đáp ứng điều kiện theo các văn bản sau: 

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 do Bộ 

Y tế, Bộ NN&PTNT và Bộ Công Thương ban hành hướng dẫn việc phân công, phối hợp 

trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. 

- Quyết định số 6409/QĐ-BCT ngày 21/7/2014 của Bộ Công Thương về việc ban 

hành danh mục tài liệu, bộ câu hỏi kiểm tra kèm theo đáp án trả lời và chỉ định cơ quan có 

thẩm quyền tổ chức kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực 

phẩm đối với chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách 

nhiệm quản lý của Bộ Công Thương. 

- Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12/9/2012 của Bộ Y tế về việc quy định điều 

kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

- Thông tư số 54/2014/TT-BCT ngày 18/12/2014 của Bộ Công Thương quy định điều 

kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sữa chế biến. 

- Thông tư số 59/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Công Thương quy định điều 

kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh dầu thực vật. 

2. Hồ sơ nộp (1 bộ) gồm: 

- Giấy đăng ký tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” (Mẫu 4.1 - ĐKCT). 

- Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (Bản sao kèm bản chính để 

đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực). 

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm(Bản sao kèm bản chính để 

đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực). 

- Giấy công bố hợp quy; hoặc Giấy công bố phù hợp quy định; hoặc Giấy công bố 

tiêu chuẩn sản phẩm (còn thời hạn) đối với sản phẩm là thành phẩm (Bản sao kèm bản 

chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực, nếu có). 

- Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (còn thời hạn) trong sản xuất của chủ 

cơ sở và người lao động trực tiếp (Bản sao có xác nhận của cơ sở). 

- Giấy chứng nhận sức khỏe (còn thời hạn) của chủ cơ sở và người lao động trực tiếp 

do cơ sở y tế cấp quận - huyện trở lên cấp (Bản sao có xác nhận của cơ sở). 

- Bản thuyết minh cơ sở vật chất, trang thiết bị và dụng cụ sản xuất thực phẩm (Mẫu 

4.2 - TMCT). 

- Sơ đồ mặt bằng cơ sở (Bản sao có xác nhận của cơ sở). 



- Bản mô tả quy trình sản xuất (Bản sao có xác nhận của cơ sở). 

- Giấy chứng nhận áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (nếu có) (Bản sao kèm bản 

chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực). 

II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA “CHUỖI THỰC PHẨM AN TOÀN” ĐỐI VỚI 

CƠ SỞ KINH DOANH 

1. Điều kiện: 

Cơ sở được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định 

hiện hành của Bộ Công Thương và đáp ứng điều kiện theo các văn bản sau: 

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 do Bộ 

Y tế, Bộ NN&PTNT và Bộ Công Thương ban hành hướng dẫn việc phân công, phối hợp 

trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. 

- Quyết định số 6409/QĐ-BCT ngày 21/7/2014 của Bộ Công Thương về việc ban 

hành danh mục tài liệu, bộ câu hỏi kiểm tra kèm theo đáp án trả lời và chỉ định cơ quan có 

thẩm quyền tổ chức kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực 

phẩm đối với chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách 

nhiệm quản lý của Bộ Công Thương. 

- Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12/9/2012 của Bộ Y tế về việc quy định điều 

kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

- Thông tư số 54/2014/TT-BCT ngày 18/12/2014 của Bộ Công Thương quy định điều 

kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sữa chế biến. 

- Thông tư số 59/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Công Thương quy định điều 

kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh dầu thực vật. 

- Nguồn nguyên liệu đầu vào phải là sản phẩm thuộc chuỗi. 

 2.Hồ sơ nộp (1 bộ) gồm: 

- Giấy đăng ký tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” (Mẫu 5.1 - ĐKKD). 

- Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư  (Bản sao kèm bản chính để 

đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực). 

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm(Bản sao kèm bản chính để 

đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực). 

- Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (còn thời hạn) trong sản xuất của chủ 

cơ sở và người lao động trực tiếp (Bản sao có xác nhận của cơ sở). 

- Giấy chứng nhận sức khỏe (còn thời hạn) của chủ cơ sở và người lao động trực tiếp 

do cơ sở y tế cấp quận - huyện trở lên cấp (Bản sao có xác nhận của cơ sở). 

- Bản vẽ chứng minh có khu vực, bảo quản, kinh doanh riêng cho sản phẩm chuỗi 

(Bản sao có xác nhận của cơ sở). 

- Giấy chứng nhận áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (nếu có) (Bản sao kèm bản 

chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực). 



- Hồ sơ chứng minh nguồn nguyên liệu đầu vào là sản phẩm thuộc chuỗi (Bản sao có 

xác nhận của cơ sở). 

- Đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công 

Thương cần bổ sung thêm “Bản thuyết minh cơ sở vật chất, trang thiết bị và dụng cụ kinh 

doanh thực phẩm” (Mẫu 5.2 - TMCT). 

 


