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QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy ñịnh phân công, phân cấp, phối hợp
quản lý an toàn thực phẩm trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG
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 Pháp lệnh cảnh sát môi trường số 10/2014/UBTVQH13 ngày 23 tháng
12 năm 2014;
Căn cứ Nghị ñịnh số 15/2018/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 Thông tư số 26/2012/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ
trưởng Bộ Y tế quy ñịnh cấp Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm
ñối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi
chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến; nước khoáng thiên nhiên,
nước uống ñóng chai, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa ñựng thực phẩm thuộc phạm vi
quản lý của Bộ Y tế;
Căn cứ Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 12 năm 2014 của
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy ñịnh việc kiểm tra cơ sở sản
xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh
doanh nông lâm thủy sản ñủ ñiều kiện an toàn thực phẩm;
Căn cứ Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy ñịnh ñiều kiện bảo ñảm an
toàn thực phẩm và phương thức quản lý ñối với cơ sở sản xuất ban ñầu nhỏ lẻ;
Căn cứ Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ
trưởng Bộ Y tế hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm ñối với cơ sở kinh doanh dịch
vụ ăn uống;
Căn cứ Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ
trưởng Bộ Công Thương quy ñịnh cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở ñủ ñiều kiện
an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương;
Thực hiện Quyết ñịnh số 1268/Qð-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2017 của Thủ
tướng Chính phủ về việc thí ñiểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành
phố ðà Nẵng;

