
 
 

                             Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT, Quy định Phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an 

toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh Nông lâm thủy sản không 

thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quyết định số 

38/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 Ban hành Quy định phân công, phân cấp 

quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

Để thực hiện công tác quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối 

với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản không thuộc diện 

cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT (tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư liên 

tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BTC ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương) trên địa bàn huyện theo 

qui định và thực hiện chỉ tiêu 17.8 của tiêu chí 17 – Môi trường và An toàn thực 

phẩm trong xây dựng nông thôn mới. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đề 

nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Hướng dẫn, tổ chức cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông 

lâm thủy sản (thuộc lĩnh vực ngành Nông nghiệp quản lý)  thực hiện ký Bản cam 

kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn đối với các cơ sở 

không thuộc diện cấp giấy Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT  (mẫu Bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản 

an toàn gửi kèm theo Công văn này) và tiếp nhận, xác nhận Bản cam kết sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản của các cơ sở (Thời hạn ký cam 

kết: 3 năm/lần).  

Các cơ sở thuộc diện ký Bản cam kết bao gồm: 

a) Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ; 

UBND HUYỆN BẢO LẠC 

PHÒNG NN VÀ PTNT 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

     Số: 57/PNN-ATTP 

V/v thực hiện ký Bản cam kết sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm nông 

lâm thuỷ sản an toàn. 

             Bảo Lạc, ngày 25  tháng  6  năm 2021 



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; 

2. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội dung đã cam kết của các cơ sở 

thường xuyên, định kỳ hoặc đột xuất, xử lý các cơ sở vi phạm cam kết theo qui 

định (Biên bản kiểm tra theo mẫu gửi kèm theo Công văn này). 

3. Báo cáo kết quả thực hiện ký Bản cam kết, công tác kiểm tra các cơ sở 

hàng quý gửi về Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện trước ngày 30 của tháng 

cuối quý. 

Đề nghị Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức triển khai, thực hiện các 

nội dung trên đảm bảo theo các qui định./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                            

- Như kính gửi; 

- CT, các PCT huyện; 

- Cổng Thông tin ĐT huyện; 

- Lưu Phòng NN và PTNT. 
 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

 

Bế Nông Lâm 



MẪU BẢN CAM KẾT SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM AN TOÀN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2018 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

......, ngày ... tháng ... năm 20... 

 

BẢN CAM KẾT 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn 

 

Kính gửi: ...... (tên cơ quan quản lý) 

 

Tôi là: ......................, 

Số chứng minh thư hoặc thẻ căn cước hoặc mã số định danh công dân: ..................  

Ngày cấp: ...............................................  Nơi cấp: ....................................................  

Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh: .................................................................................  

Địa điểm sản xuất, kinh doanh: .................................................................................  

Địa chỉ liên hệ: ............................................................................................................  

Điện thoại: ..........................., Fax: ................................  E-mail ............................  

Mặt hàng sản xuất, kinh doanh:………………………………………………….. 

Nơi tiêu thụ sản phẩm:……………………………………………………………. 

Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy 

định của pháp luật hiện hành trong: 

Trồng trọt □ Chăn nuôi □ 

Nuôi trồng thủy sản □ Khai thác, sản xuất muối □ 

Thu hái, đánh bắt, khai thác nông lâm thủy sản □ 

Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định □ 

Sơ chế nhỏ lẻ □ 

Kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản nhỏ lẻ, kinh doanh thực phẩm bao gói 

sẵn □ 

Nếu có vi phạm, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Bản cam kết này được làm thành 02 bản có giá trị như nhau, cơ quan quản lý giữ 

01 bản, cơ sở giữ 01 bản. 

  

Xác nhận của Cơ quan tiếp nhận Bản cam kết 

(Ký tên, đóng dấu) 

Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh 

(Ký, ghi rõ họ tên) 



MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CAM KẾT SẢN XUẤT, KINH 

DOANH THỰC PHẨM AN TOÀN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2018 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

(TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ) 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

    ..........., ngày    tháng    năm  

  

BIÊN BẢN KIỂM TRA 

Việc thực hiện cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn đối với cơ sở sản 

xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT 

 

I. THÔNG TIN CHUNG: 

1. Tên cơ sở: 

2. Địa chỉ: 

3. Số điện thoại:                                                            Số Fax (nếu có): 

4. Mã số (nếu có): 

5. Mặt hàng sản xuất, kinh doanh: 

Cơ sở đã cam kết thực hiện đầy đủ các yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định 

của pháp luật hiện hành trong: 

Trồng trọt □ Chăn nuôi □ 

Nuôi trồng thủy sản □ Khai thác, sản xuất muối □ 

Thu hái, đánh bắt, khai thác nông lâm thủy sản □ 

Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định □ 

Sơ chế nhỏ lẻ □ 

Kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản nhỏ lẻ, kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn □ 

6. Số lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh: 

7. Ngày kiểm tra: 

8. Thành phần Đoàn kiểm tra: 

1) 

2) 

9. Đại diện cơ sở: 

1) 

2) 



II. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CAM KẾT SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC 

PHẨM AN TOÀN (so với các quy định hiện hành tương ứng với cơ sở sản xuất, kinh 

doanh nông lâm thủy sản; Lý do không đạt và yêu cầu khắc phục): 

  

III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ CỦA ĐOÀN KIỂM TRA: 

  

IV. Ý KIẾN CỦA ĐẠI DIỆN CƠ SỞ: 

  

V. KẾT LUẬN KIỂM TRA: 

  

 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ ĐƯỢC KIỂM TRA 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

........, ngày   tháng   năm 

TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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