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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:   20/2021/QĐ-UBND                        Hòa Bình, ngày  13 tháng 7 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 

19/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình Quy định phân cấp quản lý 

nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành  

Công Thương trên địa bàn tỉnh 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 

19/6/015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18/6/2020; 

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010; 

Căn cứ Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua 

bán hàng hóa Quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh 

khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công 

Thương; Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi 

một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản 
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lý nhà nước của Bộ Công Thương; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 

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

toàn thực phẩm; Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; 

Căn cứ Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ 

Công Thương; Thông tư số 13/2020/TT-BCT ngày 18/6/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh 

doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 844/TTr-

SCT ngày 14/5/2021. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 36/2019/QĐ-

UBND ngày 19/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình Quy định phân 

cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành 

Công Thương trên địa bàn tỉnh: 

1. Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:  

 “5. Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định cơ sở cấp mới, cấp lại, thu hồi Giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đầu tư; Hợp tác xã (Hồ sơ, trình 

tự thủ tục quy định tại Điều 12, Điều 13, Chương IV Nghị định số 17/2020/NĐ-

CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị 

định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=38/2012/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=907/TTr-SCT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=907/TTr-SCT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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của Bộ Công Thương); Tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm thực phẩm thuộc 

lĩnh vực ngành quản lý”. 

2. Bổ sung Khoản 10, Điều 3 như sau: 

“10. - Hướng dẫn và tiếp nhận bản cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm 

đối với các cơ sở có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đầu tư; Hợp tác xã gồm các đối tượng 

quy định tại điểm: đ, e Khoản 1, Điều 12, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. 

- Tiếp nhận bản sao Giấy chứng nhận (có xác nhận của cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm), của các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm được quy 

định tại điểm k, khoản 1, Điều 12, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP”.  

3. Bổ sung Khoản 6, Điều 4 như sau: 

“6. Hướng dẫn và tiếp nhận bản cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm đối 

với các cơ sở thuộc ngành Công Thương quản lý do Ủy ban nhân dân huyện cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trừ HTX) gồm các đối tượng quy định tại 

điểm: a, b, c, d, đ, e Khoản 1, Điều 12, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP”.  

Điều 2. Bãi bỏ các Điều: 

- Bãi bỏ Khoản 6, Điều 3; 

- Bãi bỏ Khoản 7, Điều 3; 

- Bãi bỏ Khoản 2, Điều 4. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2021 các 

nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an 

toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh. 
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Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Công 

Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 Quách Tất Liêm 
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